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Storage Module

Especificação USM

O que é a especificação USM?

Com base na especificação USM (Universal Storage Module) SATA, os 
desenvolvedores podem incorporar compartimentos ou slots em televisores, 
consoles de jogo, conversores de TV digital, computadores, bases de encaixe 
(docking stations) e outros equipamentos eletrônicos que aceitam módulos de 
armazenamento alimentados e sem cabos com interfaces SATA integradas para 
oferecer capacidade de armazenamento expandida. Os dispositivos baseados 
nessa especificação são especialmente adequados à transmissão de áudio/vídeo 
e a outros equipamentos eletrônicos de consumo (EC). O USM se aplica a gabi
netes de 14,5 mm de tamanho com especificações XYZ adequadas; o USM Slim 
se aplica a gabinetes de 9 mm de tamanho com dimensões XYZ adequadas.

Como funcionam os dispositivos baseados na especificação USM?

Os módulos baseados na especificação USM criam uma interface SATA 
padrão em um robusto módulo de dados que pode ser conectado a dispositivos 
como TVs, consoles de jogo, conversores de TV digital, computadores desktop 
e notebooks, e outros produtos eletrônicos de consumo (EC) para proporcionar 
armazenamento adicional. Os dispositivos EC baseados na especificação  
USM têm compartimentos que aceitam módulos USM e transferências de dados 
por interface SATA.
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O que a especificação USM define?

A especificação USM define como a interface SATA é integrada 
em um fator forma de módulo e como a alimentação é suprida 
à interface. Uma especificação complementar no Small Form 
Factor Committee (SFF) define os requisitos de tamanho e fator 
forma para produtos USM. A unidade dentro do gabinete de 
disco pode ser de qualquer fornecedor ou tipo de configuração, 
como SATA II, SATA III, unidade de estado sólido ou disco 
rígido híbrido.

Que vantagens os dispositivos baseados na especificação 
USM oferecem?

Os dispositivos baseados na especificação USM estendem  
a velocidade e confiabilidade da tecnologia SATA do espaço  
de armazenamento de PC a uma variedade de equipamentos 
EC, como televisores, consoles de jogo, conversores de  
TV digital, computadores desktop e notebooks. Além disso, 
os dispositivos USM são os primeiros produtos a oferecer 
uma solução SATA alimentada portátil de 3 Gb/s e 6 Gb/s 
para aplicações de consumo, possibilitando ao consumidor 
acessar instantaneamente filmes, músicas e outros conteúdos, 
e transferir conteúdo entre dispositivos sem necessidade  
de cabo, conector ou fonte de alimentação.

Que taxas de transferência a especificação USM aceita?

A especificação USM aceita a taxa de dados atual da SATA  
de 6 Gb/s. Os dispositivos baseados na especificação  
também poderão reduzir a sua velocidade para fins de compati
bilidade com produtos projetados para especificações SATA  
de gerações anteriores. 

Os dispositivos baseados na especificação USM requerem 
cabos ou equipamentos adicionais?

Não. Como a especificação USM integra a interface SATA 
em um fator forma de módulo, os módulos USM podem  
 

simplesmente ser conectados a dispositivos host a fim  
de fornecer capacidade de armazenamento adicional.

O que é o comitê SATAIO?

SATAIO (Serial ATA International Organization) é um 
consórcio com mais de 200 membros de diversas empresas  
de tecnologia, incluindo Seagate, WD, SanDisk, Toshiba,  
Intel, Microsoft, entre outras (www.sataio.org/membership/
member_listings.asp).

Qual é a previsão em termos de quando a especificação 
USM será disponibilizada?

O SATAIO anunciou pela primeira vez o estabelecimento do 
USM como padrão em 4 de janeiro de 2011. A especificação 
SATA 3.1 foi lançada em 18 de julho de 2011; ela inclui os 
requisitos de design do USM (www.sataio.org/documents/
SATAIORevision31_PRfinal.pdf). O padrão USM Slim foi 
anunciado em 6 de junho de 2012 e será adicionado à espe
cificação SATA 3.2, disponível no terceiro trimestre de 2012 
(já disponível por download para os membros como arquivo 
“TP_041_SATA_TechProp_113v0_9mmUSM”).

A especificação USM trata da proteção de dados?

Não. A especificação USM define como a interface SATA 
é integrada em um fator forma de módulo. A implementação 
de tecnologias de proteção de conteúdo será realizada 
pelos fabricantes dos dispositivos individuais cujos produtos 
seguem o padrão (importante para fabricantes de STB/DVR).

Programa de parceria USM Seagate® 

O que é o programa de parceria USM da Seagate?

Esse programa permite que as empresas incorporem 
compartimentos (slots) em seus produtos para compatibilidade 
com discos rígidos externos USM. Essa iniciativa consiste em 
um processo de certificação pelo qual a Seagate qualificará 
produtos das empresas participantes para incorporar compar
timentos que atendam às especificações e aceitem discos 
portáteis de 2,5 polegadas que seguem o padrão USM ou 
USM Slim. O programa estabelecerá o posicionamento de 
dispositivos eletrônicos de consumo baseados em comparti
mento, assim como a certificação de módulos de armaze
namento externo de terceiros. Como os discos ultraportáteis 
Seagate também são padronizados de acordo com a nova 
especificação SATA USM, outros fabricantes podem criar 
produtos certificados USM para que aceitem uma unidade 
de disco rígido externa ultraportátil de 2,5 polegadas.

Como uma empresa pode se inscrever para trabalhar com  
a Seagate?

Se sua empresa estiver interessada em estabelecer  
uma parceria de USM com a Seagate, inscrevase em  
www.seagate.com/solutions/usm.

PC ASUS para jogos habilitado para USM, com armazenamento  
removível Seagate.
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Parceiros de ecossistema USM

Quais são os parceiros de ecossistema USM atuais e o que 
eles produzem?

•	 Antec (diversos PCs desktop com compartimento USM  
e um kit de peças sobressalentes para PCs desktop)

•	 Thermaltake (diversos PCs desktop com compartimento 
USM e um kit de peças sobressalentea para PCs desktop)

•	 Ionics (player de mídia)

•	 GIEC (player de mídia)

•	 Mele (player de mídia, STB) 

•	 Hisense (player de mídia)

•	 Pogoplug (MediaShare NAS)

•	 Lenovo (desktop para jogos K4 Series)

•	 Verbatim (unidade USM com a marca Verbatim)

•	 Lenuss (STB, player de mídia, unidade USM com  
a marca Lenuss)

•	 Leader (PC desktop)

•	 Palconn (gabinetes de unidade USM com marca do OEM, 
cabos, leitores e compartimentos para OEMs)

•	 Heran (TV de plasma com compartimento USM)

•	 ASUS (PC para jogos CG8580)

•	 Dell (unidade USM com a marca Dell)

•	 ATec (NAS RAID com compartimento USM)

•	 Entone (STB/DVR OEM com compartimento USM)

•	 IO DATA (player de mídia e módulo USM; STB disponível 
no T3 de 2012)

•	 Samsung (módulo USM; disponível no T3 de 2012  
na Coreia)

•	 Calcomp (módulo USM, compartimento USM)

•	 Quanta Storage (QSI) (módulo USM, compartimento USM)

Produtos USM da Seagate

Quais produtos externos da Seagate seguem o padrão USM?

O disco portátil Seagate Backup Plus e a família de discos 
rígidos ultraportáteis Seagate GoFlex® e Pro de 2,5 polegadas 
(14,5 mm) de 320 GB, 500 GB, 750 GB e 1 TB atendem  
à especificação USM. O disco portátil Seagate Slim (320 GB/ 
500 GB) atende à especificação USM Slim.

O disco de 1,5 TB (22 mm) fará parte do padrão USM?

No momento, não há planos de levar o disco de 22 mm  
ao comitê. 

O armazenamento móvel e sem fio Seagate GoFlex Satellite™  
é um dispositivo USM?

Não. O dispositivo GoFlex Satellite tem 22 mm de altura  
e, portanto, não é compatível com USM. Entretanto, o cabo 
GoFlex USB 3.0 fornecido com ele é um cabo USM.

Quais cabos de interface do Seagate GoFlex e Seagate 
Backup Plus seguem o padrão USM?

Todos os cabos adaptadores do Seagate GoFlex, Backup Plus 
e Thunderbolt seguem o padrão USM, independentemente  
do dispositivo com o qual são fornecidos.
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