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Specyfikacja USM

Czym jest specyfikacja USM?

Specyfikacja uniwersalnego modułu pamięci masowej (Universal Storage Module 
- USM), obsługującego interfejs SATA, pozwala konstruktorom umieszczać 
gniazda w telewizorach, konsolach do gier, dekoderach, komputerach, stacjach 
dokujących i innych urządzeniach elektroniki komputerowej, które przyjmą zasilane, 
bezprzewodowe moduły pamięci masowej z wbudowanymi interfejsami SATA, 
zapewniające rozszerzoną zewnętrzną pojemność pamięci. Urządzenia oparte  
na tej specyfikacji szczególnie dobrze nadają się do aplikacji strumieniowego 
przesyłu audio/wideo i innych urządzeń elektroniki konsumenckiej (CE). USM 
dotyczy rozmiarów obudowy o wysokości 14,5 mm w odpowiedniej specyfikacji 
XYZ; USM Slim dotyczy rozmiarów obudowy o wysokości 9 mm o odpowiednich 
wymiarach XYZ.

Jak działają urządzenia oparte na specyfikacji USM?

Moduły oparte na specyfikacji USM tworzą ze standardowego interfejsu SATA 
zaawansowany moduł danych, który można podłączać do urządzeń takich jak 
telewizory, konsole do gier, dekodery, komputery stacjonarne i notebooki, a także 
do innych urządzeń elektroniki użytkowej, wyposażonych w dodatkową pamięć 
masową. Urządzenia CE oparte na specyfikacji USM posiadają gniazda, które 
akceptują moduły USM, natomiast transfer danych odbywa się interfejsem SATA.
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Co definiuje specyfikacja USM?

Specyfikacja USM definiuje sposób, w jaki interfejs SATA jest 
wbudowany w obudowę modułu i jak zasilanie przekazywane 
jest do interfejsu. Uzupełniająca specyfikacja Komisji ds. 
Małej Obudowy (SFF) określa wymiary i wymagania w zakresie 
rozmiarów produktów USM. Dysk wewnątrz obudowy dysku 
może pochodzić od dowolnego sprzedawcy i mieć dowolny typ 
konfiguracji, na przykład SATA II, SATA III, dysk hybrydowy 
lub półprzewodnikowy.

Jakie zalety zapewniają urządzenia oparte na specyfikacji USM?

Urządzenia oparte na specyfikacji USM przenoszą prędkość 
i niezawodność technologii SATA z pamięci komputera PC na 
różnych urządzeń elektroniki użytkowej, takich jak telewizory, 
konsole do gier i dekodery, a także komputery stacjonarne 
i notebooki. Dodatkowo urządzenia USM to pierwsze produkty, 
które zapewniają przenośne rozwiązanie oparte na interfejsie 
SATA 3 Gb/s i 6 Gb/s do zastosowań osobistych, zapewniając 
klientom natychmiastowy dostęp do filmów, muzyki i innych 
materiałów, a także pozwalając przesyłać treści między 
urządzeniami bez konieczności stosowania kabla, złącza  
lub zasilania.

Jakie prędkości transferu wspomaga specyfikacja USM?

Specyfikacja USM obsługuje bieżącą prędkość transferu  
danych interfejsu SATA 6Gb/s. Urządzenia oparte na specy-
fikacji będą też mogły zmniejszyć swoją prędkość w celu 
zapewnienia kompatybilności dzięki produktom przeznaczonym 
dla specyfikacji interfejsu SATA poprzedniej generacji. 

Czy urządzenia oparte na specyfikacji USM wymagają 
dodatkowych kabli i urządzeń?

Nie. Ponieważ specyfikacja USM integruje interfejs SATA 
w obudowie modułowej, moduły USM można po prostu 
podłączyć do urządzeń hostujących, zapewniając dodatkową 
pojemność pamięci.

Czym jest komisja SATA-IO?

Serial ATA International Organization (SATA-IO) to konsorcjum 
ponad 200 członków spośród różnych firm technologicznych, 
takich jak Seagate, WD, SanDisk, Toshiba, Intel, Microsoft 
i innych (www.sata-io.org/membership/member_listings.asp).

Kiedy można spodziewać się dostępności specyfikacji USM?

Komisja SATA-IO po raz pierwszy ogłosiła uczynienie USM 
standardem w dniu 4 stycznia 2011 r., a w dniu 18 lipca 2011 r.  
wydała specyfikację SATA 3.1, która zawiera wymagania 
konstrukcyjne dla modułu USM (www.sata-io.org/documents/
SATA- IORevision31_PRfinal.pdf). Standard USM Slim 
ogłoszono w dniu 6 czerwca 2012 r. - zostanie dodany do 
specyfikacji SATA 3.2 dostępnej w trzecim kwartale 2012 r.  
(dostępnej już dla członków do pobrania w postaci pliku 
„TP_041_SATA_TechProp_113v0_9mmUSM”).

Czy specyfikacja USM dotyczy ochrony treści?

Nie. Specyfikacja USM określa sposób, w jaki interfejs SATA 
jest wbudowany w obudowę modułu. Wdrażanie technologii 
ochrony treści zostanie omówione przez poszczególnych 
producentów urządzeń, których produkty obsługują standard 
(ważne dla producentów dekoderów STB/rejestratorów DVR).

Program dla partnerów USM firmy Seagate®

Czym jest Program dla partnerów USM firmy Seagate?

Program ten umożliwia zewnętrznym firmom umieszczać gniaz-
da w swoich produktach w celu obsługiwania zewnętrznych 
dysków twardych USM. Niniejsza inicjatywa jest procesem 
certyfikacji, w którym firma Seagate zezwoli zewnętrznym  
firmom na wbudowanie we własnych produktach gniazd odpo-
wiadających specyfikacjom dysków przenośnych, które są 
zgodne ze standardem USM lub USM Slim. Program obejmie 
zarówno urządzenia elektroniki użytkowej, jak również certyfi-
kacje modułów pamięci masowych, wyprodukowanych przez 
firmy zewnętrzne. Ponieważ ultraprzenośne dyski GoFlex są 
zgodne ze standardem nowej specyfikacji SATA USM, produ-
cenci zewnętrzni mogą tworzyć certyfikowane produkty USM, 
które będą kompatybilne z ultraprzenośnym 2,5-calowym 
dyskiem zewnętrznym. 

Jak może zarejestrować się firma, aby współpracować  
z Seagate?

Jeśli interesuje Państwa status partnera USM firmy Seagate, 
proszę zarejestrować się na stronie www.seagate.com/
solutions/usm.

Komputer ASUS do gier zgodny ze standardem USM, z wyjmowanym  
urządzeniem pamięci masowej Seagate.
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Partnerzy ekosystemu USM

Kim są obecni partnerzy ekosystemu USM i co oni robią?

• Antec (komputery stacjonarne z gniazdem USM i zestawy 
podzespołów do komputerów stacjonarnych)

• Thermaltake (komputery stacjonarne i zestawy podzespołów 
do komputerów stacjonarnych)

• Ionics (odtwarzacz multimedialny)

• GIEC (odtwarzacz multimedialny)

• Mele (odtwarzacz multimedialny, dekoder STB) 

• Hisense (odtwarzacz multimedialny)

• Pogoplug (sieciowa pamięć masowa MediaShare NAS)

• Lenovo (komputer stacjonarny do gier K4 Series)

• Verbatim (dysk USM marki Verbatim)

• Lenuss (STB, odtwarzacz multimedialny, dysk USM  
marki Lenuss)

• Leader (komputer stacjonarny)

• Palconn (obudowy dysków USM pod markami producentów 
OEM, kable, czytniki i gniazda dla producentów OEM)

• Heran (telewizor plazmowy z gniazdem USM)

• ASUS (komputer stacjonarny do gier CG8580)

• Dell (dysk USM marki Dell)

• A-Tec (RAID NAS z gniazdem USM)

• Entone (dekodery STB/rejestratory DVR producentów  
OEM z gniazdem USM)

• I-O DATA (moduł USM i odtwarzacz multimedialny; dekoder 
STB dostępny w III kw. 2012 r.)

• Samsung (moduł USM; dostępny w II kw. 2012 r. w Korei)

• Calcomp (moduł USM, gniazdo USM)

• Quanta Storage (QSI) (moduł USM, gniazdo USM)

Produkty USM firmy Seagate

Które zewnętrzne produkty firmy Seagate są zgodne ze 
standardem USM?

Przenośny dysk Seagate Plus, Seagate GoFlex® Ultra-
portable oraz 2,5-calowy (o wysokości 14,5 mm) dysk twardy 
Ultra-portable Pro o pojemności 320 GB, 500 GB, 750 GB  
i 1 TB są zgodne ze specyfikacją USM. Przenośny dysk 
Seagate Slim (320 GB/500 GB) jest zgodny ze specyfikacją 
USM Slim.

Czy dysk o pojemności 1,5 TB (o wysokości 22 mm)  
stanie się częścią standardu USM?

Obecnie nie ma planów przyjęcia przez komisję dysku  
o wysokości 22 mm. 

Czy mobilne i bezprzewodowe urządzenie pamięci masowej 
Seagate GoFlex Satellite™ jest urządzeniem USM?

Nie. Urządzenie GoFlex Satellite ma wysokość 22 mm  
i w związku z tym nie jest kompatybilne ze standardem modułu 
USM. Jednak dostarczany z nim kabel GoFlex USB 3.0 jest 
kablem zgodnym ze standardem USM.

Które kable interfesjów Seagate GoFlex i Seagate Backup 
Plus są zgodne ze standardem USM?

Wszystkie adaptery Seagate GoFlex, Backup Plus i Thunderbolt 
są zgodne ze standardem USM, niezależnie od urządzenia,  
z którym są dostarczane.
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