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Spesifikasi USM

Apa itu spesifikasi USM?

Spesifikasi Universal Storage Module (USM) SATA memungkinkan pengembang 
untuk menyertakan slot ke televisi, konsol game, kotak set-top, komputer, 
docking station, dan aplikasi elektronik komputer lain yang akan menerima 
modul penyimpanan bebas kabel dan berdaya mandiri dengan antarmuka 
SATA terintegrasi untuk kapasitas penyimpanan eksternal yang ditingkatkan. 
Perangkat yang didasarkan pada spesifikasi tersebut sangat cocok untuk 
streaming audio/video dan aplikasi elektronik konsumen (CE) lain. USM sesuai 
untuk ukuran casing 14,5 mm dengan spesifikasi XYZ yang sesuai; USM Slim 
sesuai untuk ukuran casing 9 mm dengan dimensi XYZ yang sesuai.

Bagaimana cara kerja perangkat yang didasarkan pada spesifikasi USM?

Modul yang didasarkan pada spesifikasi USM membangun antarmuka SATA 
standar ke dalam modul data kokoh yang dapat dicolokkan ke perangkat 
seperti TV, konsol game, kotak set-top, komputer desktop, dan notebook, dan 
aplikasi CE lain untuk menyediakan penyimpanan tambahan. Perangkat CE 
yang didasarkan pada spesifikasi USM memiliki slot yang menerima modul 
USM, dan transfer data melalui antarmuka SATA.
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Apa yang ditentukan oleh spesifikasi USM?

Spesifikasi USM menentukan bagaimana antarmuka SATA 
diintegrasikan ke dalam ukuran modul dan bagaimana daya 
disediakan ke antarmuka. Spesifikasi pelengkap di Small 
Form Factor (SFF) Committee menentukan persyaratan ukuran 
dan bentuk untuk produk USM. Hard disk di dalam casing 
disk dapat menggunakan vendor dan tipe konfigurasi apa 
saja, seperti SATA II, SATA III, hard disk hibrida atau solid state.

Apa keunggulan yang diberikan oleh perangkat yang 
didasarkan pada spesifikasi USM?

Perangkat yang didasarkan pada spesifikasi USM 
meningkatkan kecepatan dan keandalan teknologi SATA dari 
ruang penyimpanan PC ke berbagai aplikasi CE seperti televisi, 
konsol game, dan kotak set-top, serta komputer desktop dan 
notebook. Selain itu, perangkat USM merupakan produk 
pertama yang menyediakan solusi SATA 3 Gb/s dan 6 Gb/s 
portabel untuk aplikasi konsumen, yang memungkinkan 
konsumen untuk langsung mengakses film, musik, dan 
konten lain, dan untuk mentransfer konten antar perangkat 
tanpa harus membawa kabel, konektor atau catu daya.

Berapakah laju transfer yang didukung oleh spesifikasi USM?

Spesifikasi USM mendukung laju data SATA terkini 6 Gb/s. 
Perangkat yang didasarkan pada spesifikasi itu juga mampu 
menurunkan kecepatannya untuk kompatibilitas dengan 
produk yang dirancang untuk spesifikasi SATA generasi 
sebelumnya. 

Apakah perangkat yang didasarkan pada spesifikasi USM 
memerlukan kabel atau peralatan lain?

Tidak. Karena spesifikasi USM mengintegrasikan antarmuka 
SATA ke dalam bentuk modul, modul USM dapat langsung 
dicolokkan ke perangkat host untuk menyediakan kapasitas 
penyimpanan.

Apa itu komite SATA-IO?

Serial ATA International Organization (SATA-IO) adalah 
sebuah konsorsium yang beranggotakan 200 perusahaan 
teknologi, termasuk Seagate, WD, SanDisk, Toshiba, Intel, 
Microsoft dan lainnya (www.sata-io.org/membership/
member_listings.asp).

Kapan spesifikasi USM dapat tersedia bagi kami?

SATA-IO pertama kali mengumumkan USM menjadi standar 
pada 4 Jan 2011, dan merilis spesifikasi SATA 3.1 pada 
18 Juli 2011, yang meliputi persyaratan desain untuk USM 
(www.sata-io.org/documents/SATA-IORevision31_PRfinal.pdf). 
Standar USM Slim sudah diumumkan pada 6 Juni 2012,  
dan akan ditambahkan ke spesifikasi SATA 3.2 yang ada di  
kuartal ketiga 2012 (saat ini tersedia untuk anggota untuk  
diunduh sebagai file “TP_041_SATA_TechProp_113v0_ 
9mmUSM”).

Apakah spesifikasi USM menangani perlindungan konten?

Tidak. Spesifikasi USM menentukan bagaimana antarmuka 
SATA diintegrasikan ke ukuran modul. Implementasi dari 
teknologi perlindungan konten akan ditangani oleh pabrikan 
perangkat individu yang produknya mendukung standar 
tersebut (penting untuk pabrikan STB/DVR).

Program Mitra USM Seagate®

Apa itu Program Mitra USM Seagate?

Program ini memungkinkan perusahaan pihak ketiga untuk 
menyertakan slot pada produk mereka untuk mendukung 
hard disk eksternal USM. Inisiatif ini adalah proses 
sertifikasi dimana Seagate akan mengkualifikasi produk 
dari perusahaan yang berpartisipasi untuk menyertakan 
slot yang sesuai spesifikasi hard disk 2,5 inci portabel yang 
memenuhi standar USM atau USM Slim. Program ini akan 
menyiapkan penempatan dari kedua slot yang didasarkan 
pada CE serta sertifikasi dari modul penyimpanan eksternal 
pihak ketiga. Semenjak hard disk ultra-portabel Seagate 
juga distandarkan pada spesifikasi SATA USM yang baru,  
pabrikan pihak ketiga dapat membangun produk 
bersertifikasi USM untuk menerima hard disk eksternal  
ultra-portabel 2,5 inci. 

Bagaimana perusahaan dapat mendaftar untuk bekerja 
bersama Seagate?

Jika Anda berminat untuk menjadi mitra USM Seagate, 
daftar di www.seagate.com/solutions/usm.

PC game dari ASUS yang memiliki fitur USM, dengan penyimpanan 
Seagate yang dapat dilepas.

http://www.sata-io.org/membership/member_listings.asp
http://www.sata-io.org/membership/member_listings.asp
http://www.sata-io.org/documents/SATA-IORevision31_PRfinal.pdf
http://www.seagate.com/solutions/usm
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Mitra Ekosistem USM

Siapa mitra ekosistem USM saat ini dan apa yang mereka 
kerjakan?

•	 Antec (PC desktop ganda dengan slot USM dan sebuah 
kit aftermarket untuk PC desktop)

•	 Thermaltake (PC desktop ganda dan sebuah kit 
aftermarket untuk PC desktop)

•	 Ionics (pemutar media)

•	 GIEC (pemutar media)

•	 Mele (pemutar media, STB) 

•	 Hisense (pemutar media)

•	 Pogoplug (MediaShare NAS)

•	 Lenovo (PC game desktop Seri K4)

•	 Verbatim (hard disk USM bermerek Verbatim)

•	 Lenuss (STB, pemutar media, hard disk USM bermerek 
Lenuss)

•	 Leader (PC desktop)

•	 Palconn (Casing hard disk USM bermerek OEM, kabel, 
pembaca, dan slot untuk OEM)

•	 Heran (TV plasma dengan slot USM)

•	 ASUS (PC game desktop CG8580)

•	 Dell (Hard disk USM bermerek Dell)

•	 A-Tec (RAID NAS dengan slot USM)

•	 Entone (OEM STB/DVR dengan slot USM)

•	 I-O DATA (Modul USM dan pemutar media; STB tersedia 
CY12Q3)

•	 Samsung (Modul USM; tersedia CY12Q2 di Korea)

•	 Calcomp (Modul USM, slot USM)

•	 Quanta Storage (QSI) (Modul USM, slot USM)

Produk-produk USM Seagate

Produk eksternal Seagate apa yang memenuhi standar 
USM?

Hard Disk Portabel Backup Plus Seagate dan famili hard 
disk Ultra-portabel dan Ultra-portabel Pro GoFlex® Seagate 
2,5 inci (14,5 mm) dalam 320 GB, 500 GB, 750 GB dan  
1 TB memenuhi spesifikasi USM. Hard Disk Portabel Slim 
Seagate (320 GB/500 GB) memenuhi spesifikasi USM Slim.

Apakah hard disk 1,5 TB (22 mm) akan menjadi bagian dari 
standar USM?

Saat ini tidak ada rencana untuk membawa hard disk 22 mm 
ke komite SATA-IO. 

Apakah penyimpanan nirkabel bergerak GoFlex Satellite™ 
Seagate adalah perangkat USM?

Tidak. Perangkat GoFlex Satellite memiliki tebal 22 mm 
dan karena itu perangkat ini tidak kompatibel dengan USM. 
Akan tetapi, kabel USB 3.0 GoFlex yang disertakan adalah 
kabel USM.

Kabel mana dari GoFlex Seagate dan Backup Plus Seagate 
yang memenuhi standar USM?

Semua kabel adaptor GoFlex, Backup Plus dan Thunderbolt 
dari Seagate memenuhi standar USM terlepas dari perangkat 
yang disertai dengan kabel itu.
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