תכנית להכשרת תוכניתני קובול
מרצה ראשית ומנהלת פדגוגית – רות גרשוני
במה מדובר?
בשנים האחרונות זוהה בשוק העבודה צורך הולך וגובר בתוכניתני RPG /.
 COBOLבעלי הכשרה רחבה.
תוכניתנים אלה ישתלבו בעבודה עם גופים פיננסיים (בנקים ,חברות אשראי
וחברות ביטוח).
קורס זה מעניק לבוגריו ידע נרחב בשפת  COBOLהכולל הגדרות ,פקודות
בסיסיות ומתקדמות ,יכולות ניהול ושליטה בזיכרון ,ביצועים איכותיים וידע נרחב
בעבודה עם קבצי נתונים מסוגים שונים.
התכנית שלהלן ייחודית ומקיפה שפותחה על ידי צוות המומחים של בלו טק
מתוך ניסיון של מעל  2עשורים בהכשרת אנשי יישום  ,תחזוקה וניהול של
מערכות מיינפריים ו AS400 -ומתוך הצרכים הקיימים בשוק.
התוכנית כוללת מסלול לימודים האורך כ 3-חודשים ובסיומו השתלבות
תעסוקה באחד התחומים האטרקטיביים ביותר בעולם .

מתכונת הקורס :הקורס יועבר במתכונת של  350שעות אקדמאיות.
דרישות קדם
אנשים בעלי ניסיון מקצועי במחשבים ,אקדמאים מתחומי מדעים מדויקים,
כלכלה ,תעשייה וניהול ואנשים עם רקע קודם בפיתוח.
מיקום ההכשרה
רמת גן .הלימודים יתקיימו בכיתה היברידית המאפשרת למידה ל 2קהלים-
מודרכים המגיעים לכיתה ומודרכים הלומדים באופן סינכרוני מהבית.

סילבוס מפורט
 ברמה הדרושה לתוכניתניםSystem i  הכרת-חלק א
:נושאי לימוד

•

Introduction to System I

•
•

Signing on and off and keyboard
Using displays
Using 5250 Emulation interface
• Using Navigator graphical interface
• Using online information
• Messages
• Using CL commands
• Managing objects
• Managing your work
• User profiles and security
• Additional education
• iSeries application development tools
• Accessing the iSeries database using SQL and iSeries navigator
• Defining database files using Data Description Specifications
(DDS)
• CL program source code & structure (CLP & CLLE)
•

Compiling (CRTCLPGM)

•

Declaring & initialising variables (DCL)

•

Changing values in variables (CHGVAR)

•

Receiving parameters (PGM)

•

Passing variables between programs & procedures (CALL, CALLPRC)

•

Intercepting errors (MONMSG)

•

Validating object existence (CHKOBJ)

•

Multi-member files and overrides (OVRDBF)

•

Retrieving system information (RTV commands)

•

Using pre-defined messages (SNDUSRMSG, SNDPGMMSG, RCVMSG)

•

Grouping conditional actions (DO, ENDDO)

•

Repeating Code (DOUNTIL, DOWHILE, DOFOR)

•

Define and use Data area objects and LDA

•

Object Locking (ALCOBJ, DLCOBJ)

•

Job Control (DLYJOB)

•

Declaration (DCLF)

•

Display, Read, Wait (SNDRCVF, WAIT)
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