USB 3.0 Conector
Outra mudança implementada no USB 3.0 é a utilização de um
conector de 9 pinos em vez dos 4 pinos utilizados nas versões
anteriores para um melhor controle no fluxo de dados e gerenciamento
de energia. Ele pode ser diferenciado dos outros anteriores por seu
conector de cor azul.

Conectores USB

O que é o USB 3.1?
O que o USB 3.1 oferece em termos de visão
de máquina? O número de versão atualizado
reflete a adição de uma nova taxa de
transferência opcional de 10 Gbps. O USB 3.1
possui duas versões: Geração 1 ‐ “SuperSpeed
USB” e Geração 2 ‐ “SuperSpeed USB 10
Gbps”. Todos os dispositivos USB 3.1 são
compatíveis com o USB 3.0 e o USB 2.0. O USB
3.1 refere‐se às taxas de transferência de
produtos USB; não inclui o conector Type‐C ou
o USB Power Delivery. O padrão USB3 Vision
não é afetado por esta atualização de
especificação USB.

O USB3 Vision é um padrão de
interface introduzido em 2013 para
câmeras industriais. Ele descreve
uma especificação sobre o padrão
USB, com foco especial no suporte a
câmeras de alto desempenho
baseadas no USB 3.0. É reconhecido
como um dos padrões de câmera de
visão de máquina que mais cresce.

USB 3.0 x USB 3.1
Para os desenvolvedores de visão de máquina, não há diferenças
práticas entre o USB 3.1 Geração 1 e o USB 3.0. Os produtos USB 3.1
Geração 1 operam nas mesmas velocidades (5 GBit/s), usam os
mesmos conectores e fornecem a mesma quantidade de energia que
os produtos USB 3.1. Os hosts, cabos e dispositivos USB 3.1 certificados
pelo USB‐IF continuam a usar o mesmo nome comercial e logotipo
SuperSpeed USB que o USB 3.0.
O padrão USB 3.1 atualizado adiciona uma taxa de transferência
opcional de 10 Gbit/s para os produtos USB 3.1 Geração 2. O
comprimento máximo para cabos USB 3.1 Geração 2 é de 1 metro. Os
hosts e cabos do USB 3.1 Geração 2 certificados pelo USB‐IF usarão um
logotipo atualizado do SuperSpeed USB 10 Gbps.

USB 3.2
A partir desse rebrand, os dispositivos com o USB de 5 Gb/s passam a
ser USB 3.2 Gen 1. Os que comportam 10 Gb/s agora são chamados de
USB 3.2 Gen 2 (ou SuperSpeed USB 10 Gbps) e os mais novos, o que
rodam a 20 Gb/s, foram batizados de USB 3.2 Gen 2x2 (ou SuperSpeed
USB 20 Gbps) — isso porque se trata de dois pares de fios atuando
simultaneamente.

USB 4.0
O USB4 é um padrão para interconexão de dispositivos eletrônicos que traz várias vantagens
em relação às versões anteriores do USB. Entre elas estão mais velocidade (até 40 Gb/s),
compatibilidade com o Thunderbolt e otimização do fluxo de dados quando há transmissões de
vídeo.
As especificações do USB4 foram anunciadas em março de 2019 pelo USB Implementers Forum
(USB‐IF) — grupo responsável pelas definições técnicas da tecnologia —, com previsão de
lançamento dos primeiros dispositivos compatíveis para 2020.
Toda nova versão do USB traz retrocompatibilidade, ou seja, funciona com versões anteriores
da tecnologia. Com o USB4 não é diferente. É possível usar uma conexão do tipo com
dispositivos USB 3.0, por exemplo.
Por sua vez, o padrão de conexão é o já conhecido USB‐C, que tem entre as suas vantagens o
tamanho compacto e o formato reversível: um conector USB‐C pode ser encaixado de qualquer
lado.
Um dos principais atrativos do USB4 é a sua velocidade de transferência de dados. De acordo
com o USB‐IF, a tecnologia pode alcançar até 40 Gb/s (gigabits por segundo), taxa que equivale
a 5 gigabytes por segundo. Para você ter ideia, o USB 3.2, a versão mais rápida até então, atinge
até 20 Gb/s.

USB 4.0 x Thunderbolt
O Thunderbolt é um padrão de comunicação entre dispositivos que tem o seu desenvolvimento liderado pela Intel. Em
2015, quando o Thunderbolt 3 foi apresentado, a companhia destacou duas grandes vantagens da então nova versão:
velocidade de até 40 Gb/s e, em vez de um conector próprio, uso do USB‐C como padrão de conexão.
Apesar de suas vantagens, o Thunderbolt 3 nunca foi tão popular quanto o USB por conta principalmente dos seus custos
elevados de implementação. Por esse motivo, a Intel prometeu, em 2017, tornar o Thunderbolt 3 livre de royalties, o que
significa que fabricantes não precisam mais pagar uma espécie de licença para implementar a tecnologia em seus
produtos.
Basicamente, a proposta do USB4 é essa: combinar características técnicas do Thunderbolt 3 com certos atributos do USB
3.2 (relembrando, a versão mais atual do USB até então), como a codificação 128b/132b, que indica que cada grupo de
128 bits é codificado em sinal de 132 bits nas transferências.
Mas cabe uma ressalva aqui: a despeito dessa mistura de tecnologias, por assim dizer, equipamentos com USB4 não
precisam, necessariamente, ser compatíveis com dispositivos baseados em Thunderbolt 3. O uso do USB4 e do
Thunderbolt 3 na mesma porta é possível, mas não obrigatório.
No fim das contas, a decisão cabe ao fabricante. Mas, como as condições técnicas são favoráveis, há boas chances de que
a maioria das empresas opte por implementar portas USB4 compatíveis com Thunderbolt, o que deve inclusive ajudar
esta última tecnologia a ter mais penetração no mercado.

A interface IDE (Intelligent Drive Electronics ou Integrated Drive
Electronics) também é conhecida como ATA (Advanced Technology
Attachment) ou, ainda, PATA (Parallel Advanced Technology
Attachment). Trata-se de um padrão que chegou para valer ao
mercado na época da antiga linha de processadores 386.
Como a popularização desse padrão, as placas-mãe passaram a
oferecer dois conectores IDE (IDE 0 ou primário e IDE 1 ou
secundário), sendo que cada um é capaz de conectar até dois
dispositivos. Essa conexão é feita ao HD (e a outros dispositivos
compatíveis com a interface) por meio de um cabo flat (flat cable) de
40 vias. Posteriormente, chegou ao mercado um cabo flat de 80 vias,
cujas vias extras servem para evitar a perda de dados causada por
ruídos (interferência).

Antigamente, somente o processador tinha acesso direto aos dados da
memória RAM. Com isso, se qualquer outro componente do computador
precisasse de algo na memória, teria que fazer esse acesso por intermédio do
processador. Com os HDs não era diferente e, como conseqüência, havia um
certo "desperdício" dos recursos de processamento. A solução não demorou
muito a aparecer. Foi criada uma tecnologia chamada DMA (Direct Memory
Access). Como o próprio nome diz, essa tecnologia tornou possível o acesso
direto à memória pelo HD ou pelos dispositivos que usam a interface IDE,
sem necessidade do "auxílio" do processador.
Quando o DMA não está em uso, normalmente é usado um esquema de
transferência de dados conhecido como modo PIO (Programmed I/O), onde,
grossamente falando, o processador executa a transferência de dados entre o
HD e a memória RAM. Cada modo PIO existente trabalha com uma taxa
distinta de transferência de dados, conforme mostra a seguinte tabela:

É importante frisar que os HDs IDE mais recentes trabalham com um padrão
conhecido como Ultra-DMA (UDMA). Essa tecnologia permite a transferência
de dados em uma taxa de, pelo menos, 33,3 MB/s (megabytes por segundo). O
padrão UDMA não funciona se somente for suportada pelo HD. É necessário
que a placa-mãe também a suporte (através de seu chipset), caso contrário, o
HD trabalhará com uma taxa de transferência mais baixa. Veja o porquê: existe
4 tipos básicos de Ultra-DMA: UDMA 33, UDMA 66, UDMA 100 e UDMA
133. Os números nestas siglas representam a quantidade de megabytes
transferível por segundo. Assim, o UDMA 33 transmite ao computador dados
em até 33 MB/s. O UDMA 66 faz o mesmo em até 66 MB/s, e assim por
diante. Agora, para exemplificar, imagine que você instalou um HD UDMA
133 em seu computador. No entanto, a placa-mãe só suporta UDMA de 100
MB/s. Isso não significa que seu HD vai ficar inoperante. O que vai acontecer é
que seu computador somente trabalhará com o HD na taxa de transferência de
até 100 MB/s e não na taxa de 133 MB/s.

Modo

Taxa de Transferência

PIO Modo 0

3,33 MB/s

PIO Modo 1

5,20 MB/s

PIO Modo 2

6,00 MB/s

PIO Modo 3

11,11 MB/s

PIO Modo 4

16,60 MB/s

Modo

Taxa de Transferência

Modo 2 (ATA‐33)

33,3 MB/s

Modo 4 (ATA‐66)

66,6 MB/s

Modo 5 (ATA‐100)

100,0 MB/s

Modo 5 (ATA‐133)

133,3 MB/s

Serial ATA

Taxa de Transferência

Sata I

1,5 Gbit/s

Sata II

3,0 Gbit/s

Sata III

6,0 Gbit/s

Jumpers

