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שמוליק פיזנטי

סיפורו של פרויקט פיתוח מורכב שבוצע 
לאחרונה בישראל

אינומייז - ליווי צמוד לאורך כל הדרך

כשחברת "מוביקס פתרונות סלולריים" החלה 
לעבוד על פרויקט ענק של שידרוג המוצר 
שלה המאפשר לחברות תשתית כגון חברות 
חשמל, מים וגז, לקרוא את המונים מרחוק, היא 
בחרה בחברת אינומייז  לפיתוח השבב שלה.

"הבחירה באינומייז נבעה, בין היתר, מהיכולת של 
החברה לספק לנו סיוע בפיתוח אלגוריתמי - 
תכונה ייחודית לחברה מסוג זה", מסביר שמוליק 
פיזנטי, סגן נשיא לתחום VLSI בחברת מוביקס. 
"כמו כן, הם סיפקו לנו פתרון מקצה לקצה, 
החל מן המפרט הראשוני ועד למוצר. בשונה 
מחברות אחרות המספקות פתרונות בתכנון 
VLSI , אינומייז עבדה איתנו לכל אורך הדרך, 
מהפיתוח האלגוריתמי דרך ה-VLSI, ההעברה 
לשבב ואפילו אפשרות לרכישת השבבים 

דרכם". 
זו אינה הפעם הראשונה שבה נענתה אינומייז 
לאתגר פיתוחי מורכב ועמדה בו בהצלחה. 
אינומייז, המתמחה בשירותי פיתוח חומרה, 
פיתחה שבבים ליישומים מגוונים, בהם וידיאו, 
זיהוי מחוות, מודמים בקצבים גבוהים ובקצבים 
איטיים המאפשרים פעולת רכיב עד 15 שנה 
עם סוללה אחת, ועוד. קבוצת האלגוריתמים 
באינומייז אחראית על תהליך הפיתוח, מקבלת 
תקני תקשורת חדשים כשהם יוצאים, דרך 
האלגוריתמיקה, הארכיטקטורה, ועד למימוש 

כולו.
לדברי פיזנטי, הצורך לעבוד מול מספר קבלנים 
"ליפול"  הרתיע את החברה, בשל החשש 
באינטגרציה ביניהם. "לשמחתי, אינומייז הפיגה 
את החשש הזה כאשר לקחה אחריות על כל 
הפרויקט, ואפילו עזרה לנו לאתר ספקים 
נוספים שהיינו זקוקים להם", הוא מסביר. 
"אינומייז לקחה על עצמה את האינטגרציה, 
את פיתוח האלגוריתמים ואת האחריות על 
ספקי המשנה, עד לקבלת SOC שיאפשר 
למוביקס ליצור יתרון תחרותי. בשלב הפיתוח 
האלגוריתמי, אינומייז סייעה לנו לאתר שותפים 

בכמה מקרים שבהם נדרשנו לרכוש IP , ואף 
ליוותה אותנו בתהליך. החברה גם התחייבה 
על לוחות זמנים אינטנסיביים מאוד ועמדה 
בהם, וכעת אנו אחרי טייפאאוט. בנוסף, פיתחו 
 ,FPGA עבורנו באינומייז אב טיפוס מבוסס
שמאפשר לנו לבדוק את אמיתות הפיתוח. 
פתרון ה- FPGA מאפשר את פיתוח התוכנה 
בשלב מוקדם עוד טרם הגעת השבב ומאפשר 
יציאה לשוק עם מוצר זמן קצר אחרי הגעת 

השבב מיצור". 
הטכנולוגיה של קריאת מונים חכמה מציבה 
אתגרים רבים, בהם שיבושים קשים והפרעות 
בתקשורת הנובעים מרשת החשמל. כמו כן, 
במקרה של מונים שאינם מוני חשמל כגון 
מוני מים או גז, יש חשיבות מיוחדת לצריכת 
האנרגיה כך שהמונה יפעל ברציפות במשך 
15 שנה. "כיום את האתגר הראשון מממשת 
מוביקס על-ידי רכיבים דיסקרטיים והתקשורת 
מתבצעת בו זמנית הן בתשדורת אלחוטית והן 

בהעברת נתונים על גבי רשת החשמל", מסביר 
פיזנטי. "שילוב זה מגביר את אמינות המערכת 
ויאפשר בעתיד לחברות החשמל לשלוט בצד 
של הצריכה. פרויקט הפיתוח ענה על שתי 
מטרות: ראשית, ביקשנו לבצע אינטגרציה של 
כל רכיבי המוצר לתוך שבב מוכלל אחד, ושנית, 
עלה הצורך לתמוך במספר סטנדרטים, כדי 
להגדיל את המכירות הכלל עולמיות, או בעתיד 
לכשיאמצו את אחד התקנים. ואכן, השבב תומך 
בו זמנית בכמה מההתקנים הנפוצים בתעשייה".

דודי וולף, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת אינומייז 
מסביר: "הפרויקט של מוביקס הוא דוגמה 
לפרויקט אחד מתוך כמה שאנו מסוגלים 
לבצע בו זמנית בעזרת צוותי הפיתוח שלנו. 
אנחנו עובדים עבור מגוון חברות בתעשייה 
מהגדולות ביותר ועד לחברות הזנק כדוגמת 
מוביקס. הצוות שלנו כולל מומחים בעלי ידע רב 
בתקשורת מסוגים שונים, החל בקצבים מאוד 
 RF -נמוכים ועד לקצבים גבוהים ובנוסף ידע ב
והאינטגרציה בין כל רכיבי המערכת. היחודיות 
של אינומייז היא סל הפתרונות המשולבים 
שאנו יכולים להציע ללקוחותינו, כמו למשל 
אנו מספקים  וכך  אלגוריתמיקה,  מחלקת 

ללקוחותינו פתרון שלם המותאם לדרישות 
ולצרכים. דרך העבודה שלנו כוללת את לימוד 
המערכת, התקנים והשקעת חשיבה ותכנון 
לצורך ביצוע בדרכים היעילות ביותר למימושם. 
כמו כן אנחנו אחראים לפיתוח האלגוריתם 
והחלוקה שלו לבלוקים נכונים ועד למודלים 
ההתנהגות  את  המתארים   MATLAB של 
של הבלוקים הללו. כל זה דורש מאיתנו ידע 
מולטי-דיסציפלינארי הכולל הבנה בסיסטם, 
אלגוריתמים, ארכיטקטורה, RF , אנלוג, ותכנון 
דיגיטלי. אנו מאמינים כי זו הדרך הטובה ביותר 
לשרת את לקוחותינו וללא הידע הזה לא ניתן 
להצליח בפיתוח מוצר מורכב שכזה", סיכם וולף.

הצוות שלנו כולל מומחים בעלי ידע 

רב בתקשורת מסוגים שונים, החל 

בקצבים מאוד נמוכים ועד לקצבים 

גבוהים ובנוסף ידע ב- RF והאינטגרציה 

בין כל רכיבי המערכת. כל זה דורש 

מולטי-דיסציפלינארי  ידע  מאיתנו 

הכולל הבנה בסיסטם, אלגוריתמים, 

ארכיטקטורה, RF, אנלוג, ותכנון דיגיטלי. 

כך אנו מספקים ללקוחותינו פתרון 

ולצרכים  לדרישות  המותאם  שלם 

שלהם


