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Pazarlama Bülteni

USM Özellikleri

USM özelliği nedir?

SATA Universal Storage Module (USM) özelliği, geliştiricilerin yuvaları televiz-
yonlara, oyun konsollarına, alıcı kutularına, bilgisayarlara, yuva istasyonlarına 
ve genişletilmiş harici depolama kapasitesi için SATA arabirimleri bütünleştirilmiş 
elektrikli, kablosuz depolama modüllerini kabul eden diğer bilgisayar elektroniği  
uygulamalarına yerleştirmesini sağlar. Özelliği temel alan cihazlar özellikle ses/video 
akışı ve diğer tüketici elektroniği (CE) uygulamaları için uygundur. USM, uygun  
XYZ özelliklerine sahip 14,5 mm muhafaza boyutları için geçerlidir; USM Slim, 
uygun XYZ boyutlarındaki 9 mm muhafaza boyutları için geçerlidir.

USM özelliğini temel alan cihazlar nasıl çalışır?

USM özelliğini temel alan modüller, ek depolama sağlamak için standart bir 
SATA arabirimini, televizyon, oyun konsolları, alıcı kutuları, masaüstü ve dizüstü 
bilgisayarlar ve diğer CE uygulamaları gibi cihazlara takılabilir sağlam bir veri 
modülüne dönüştürür. USM özelliğini temel alan CE cihazlarının, USM modüllerini  
ve SATA arabirimi üzerinden veri aktarımlarını kabul eden yuvaları bulunur.
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USM özelliği neyi tanımlar?

USM özelliği, SATA arabiriminin bir modül form faktörüne 
nasıl entegre edileceğini ve arabirime nasıl güç sağlanacağını 
tanımlar. Küçük Form Faktörü Komitesindeki (SFF) tamamlayıcı 
bir özellik, USM ürünlerinin form faktörünü ve boyut koşullarını 
tanımlar. Disk muhafazasının içindeki disk, herhangi bir satıcı 
ve örneğin SATA II, SATA III, karma veya katı hal diski gibi 
herhangi bir yapılandırma tipi olabilir.

USM özelliğini temel alan cihazların sunduğu avantajlar 
nelerdir?

USM özelliğini temel alan cihazlar, SATA teknolojisinin hız ve 
güvenilirliğini bilgisayar depolama alanından televizyon, oyun 
konsolları ve alıcı kutuları veya masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar 
gibi çeşitli CE uygulamalarına kadar genişletir. Ayrıca USM 
cihazları, tüketici uygulamaları için taşınabilir, 3 Gb/sn ve 6 Gb/
sn gücünde SATA çözümü sunan ilk ürünler olup, tüketicilerin 
film, müzik ve diğer içeriklere anında erişmesini ve yanında 
bir kablo, konektör veya güç girişi taşımak zorunda olmadan 
cihazların arasında içerik aktarmasını sağlar.

USM özelliği hangi aktarma hızlarını destekliyor?

USM özelliği, 6 Gb/sn olan geçerli SATA veri hızını destekler. 
Özelliği temel alan cihazlar, hızlarını, önceki nesil SATA 
özellikler için tasarlanmış ürünlerle uygun olacak şekilde 
düşürebilecektir. 

USM özelliğini temel alan cihazlar için herhangi bir ek kablo 
veya ekipman gerekiyor mu?

Hayır. USM özelliği, SATA arabirimini bir modül form faktörüne 
entegre ettiğinden, USM modülleri ek depolama kapasitesi 
sunmak için doğrudan ana bilgisayar cihazlarına takılabilir.

SATA-IO komitesi nedir?

Uluslararası Seri ATA Organizasyonu (SATA-IO), Seagate,  
WD, SanDisk, Toshiba, Intel, Microsoft gibi farklı teknoloji 
şirketlerinden oluşan 200’den fazla üyesi bulunan bir konsorsi-
yumdur (www.sata-io.org/membership/member_listings.asp).

USM özelliğinden neleri sağlamasını bekleyebiliriz?

SATA-IO, USM’nin bir standart olması hakkındaki ilk duyuru-
sunu 4 Ocak 2011’de yaptı ve USM’nin tasarım koşullarını  
da içeren SATA 3.1 000018 Temmuz 2011’de yayınladı  
(www.sata-io.org/documents/SATA-IORevision31_PRfinal.pdf). 
USM Slim standardı 6 Haziran 2012’da duyuruldu ve 2012’nin 
üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak olan SATA 3.2 spesifi-
kasyonuna eklenecektir (üyeler onu şu anda "TP_041_SATA_
TechProp_113v0_9mmUSM" dosyası olarak indirebilir).

USM özelliği, içerik korumasını ele alıyor mu?

Hayır. USM özelliği, SATA arabiriminin bir modül form faktörüne 
nasıl entegre edildiğini tanımlar. İçerik koruma teknolojilerinin 
uygulanması, ürünleri standardı destekleyen bireysel cihaz 
üreticileri tarafından ele alınacaktır (STB/DVR üreticileri için 
önemlidir).

Seagate® USM Ortak Programı

Seagate USM ortak programı nedir?

Bu program, üçüncü kişi şirketlerin, USM harici sabit disklerini 
desteklemek için ürünlerine yuva entegre etmesini sağlar. 
Bu girişim, bir sertifikalandırma işlemidir ve Seagate bununla, 
katılan şirketlerin USM veya USM Slim standardına uygun 
olan taşınabilir 2,5 inç disklerin takılabileceği yuvaları içere-
bilecek ürünlerini belirleyecektir. Program, her iki yuva bazlı 
CE cihazının yerleştirilmesini ve üçüncü taraf harici depolama 
modüllerinin sertifikalandırılmasını tanımlayacaktır. Seagate 
ultra taşınabilir diskleri, yeni SATA USM özelliğinde de standart-
laştırılmış olduğundan, üçüncü taraf üreticiler, 2,5 inçlik bir 
ultra taşınabilir harici sabit diski de kabul edecek USM sertifikalı 
ürünler üretebilir. 

Bir şirket, Seagate ile çalışmak için nasıl kaydolabilir?

Bir Seagate USM ortağı olmayı düşünüyorsanız,  
www.seagate.com/solutions/usm adresinden kaydolun.

ASUS’un USM destekli oyun bilgisayarı, kaldırılabilir Seagate 
depolaması dahil.
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USM Ekosistemi Ortakları

Geçerli USM ekosistemi ortakları kimlerdir ve ne yapıyorlar?

• Antec (USM yuvalı birden fazla masaüstü bilgisayarı  
ve masaüstü bilgisayarlar için bir satış sonrası seti)

• Thermaltake (birden fazla masaüstü bilgisayarı  
ve masaüstü bilgisayarlar için bir satış sonrası seti)

• Ionics (medya çalar)

• GIEC (medya çalar)

• Mele (medya çalar, STB) 

• Hisense (medya çalar)

• Pogoplug (MediaShare NAS)

• Lenovo (K4 Serisi masaüstü oyun bilgisayarı)

• Verbatim (Verbatim markalı USM diski)

• Lenuss (STB, medya çalar, Lenuss markalı USM diski)

• Leader (masaüstü bilgisayarı)

• Palconn (OEM’ler için OEM markalı USM disk muhafazaları, 
kablolar, okuyucular ve yuvalar)

• Heran (USM yuvalı plazma TV)

• ASUS (CG8580 masaüstü oyun bilgisayarı)

• Dell (Dell markalı USM diski)

• A-Tec (USM yuvalı RAID NAS)

• Entone (USM yuvalı OEM STB/DVR)

• I-O DATA (USM modülü ve medya çalar; 2012’nin 3. 
çeyreğinde STB kullanılabilecektir)

• Samsung (USM modülü; Kore’de 2012’nin 2. çeyreğinde 
STB kullanılabilecektir)

• Calcomp (USM modülü, USM yuvası)

• Quanta Storage (QSI) (USM modülü, USM yuvası)

Seagate USM Ürünleri

Hangi Seagate harici ürünleri USM standardına uygundur?

Seagate Backup Plus Taşınabilir Diski ve Seagate GoFlex® 
Ultra Taşınabilir ve Ultra Taşınabilir Pro 2,5 inç (14,5 mm) sabit 
disk ailesi 320 GB, 500 GB, 750 GB ve 1 TB ile USM özelliğine 
uygundur. Seagate Slim Taşınabilir Disk (320 GB/500 GB), 
USM Slim spesifikasyonuna uygundur.

1,5 TB’lik (22 mm’lik) disk, USM standardının bir parçası 
olacak mı?

Şu an 22 mm’lik diskin komiteye götürülmesi planlanmıyor. 

Seagate GoFlex Satellite™ taşınabilir kablosuz depolaması 
bir USM cihazı mıdır?

Hayır. GoFlex Satellite cihazı, 22 mm boyundadır ve bu 
nedenle USM ile uyumlu değildir. Ancak, yanında gelen GoFlex 
USB 3.0 kablosu, bir USM kablosudur.

Hangi Seagate GoFlex ve Seagate Backup Plus arabirim 
kabloları USM standardına uygundur?

Birlikte verildikleri cihaza bakılmaksızın, tüm Seagate 
GoFlex, Backup Plus ve Thunderbolt adaptör kabloları USM 
standardına uygundur.
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