
Digital DJ Dica 4 #Otimização 
 
1 - Tenha um notebook somente para discotecar. 
 
O notebook é o cérebro do nosso sistema, quanto menos programas instalados tivermos melhor, 
acessar a internet com seu notebook (principalmente se for windows) não é uma boa opção, 
podemos ter a nossa máquina lotada de spywares, malwares e até mesmo vírus que vão atrapalhar 
o desempenho do nosso sistema como um todo. 
 
2 - Só posso ter um computador 
 
Se financeiramente a dica anterior é inviável para você não se preocupe, podemos resolver isso de 
outra forma! Nesse caso a indicação é você particionar o seu HD. Dessa forma você vai criar duas 
unidades, uma unidade você vai utilizar para acessar a internet e fazer suas tarefas convencionais e 
a outra unidade você vai utilizar um sistema apenas para discotecar, nesta unidade você deixará 
instalado apenas o sistema operacional e o dj software. As músicas eu indico que fiquem 
armazenadas em um outro HD ou pen drive 3.0. 
 
Se você não tem o conhecimento técnico para efetuar essa operação procure um especialista na 
área e sempre faça backup dos seus dados!  
 
3 - Desabilitar antivírus e firewall  
 
Antivírus e firewall podem comprometer o uso do seu sistema durante uma apresentação, então 
quando for tocar considere mantê los desativados, só execute esta operação se tiver certeza que 
não ficará vulnerável em relação a dispositivos externos. 
 
4 - Alterar configurações de energia 
 
As configurações de energia (figura abaixo) podem atrapalhar muito durante uma apresentação, por 
isso procure no youtube tutoriais sobre como alterar as configuração de energia e mantenha a sua 
máquina no modo sempre ligado dessa forma ela não vai entrar no modo de economia de energia.  
 
Este modo pode até mesmo desligar suas portas USB e vai fazer com que a sua controladora 
desconecte da máquina, isso vai lhe causar um enorme problema durante sua apresentação. 
 

 



5 - Dois HD´s 
 
Usar dois hds é uma ótima opção para correr menos riscos em perder sua biblioteca de músicas, 
mesmo com espaço limitado você pode substituir o seu cd/dvd rom por um adaptador caddy (foto 
abaixo).  
 
Este adaptador encaixa perfeitamente no espaço do seu cd room e nele você vai plugar o seu hd 2, 
neste hd mantenha toda sua coleção de músicas, considere utilizar um SSD. 

 
 
 
6 - Desabilitar wifi. 
 
Hoje em dia não tenho notado tantos problemas com wifi, mas eu sugiro que você desabilite ele, é 
muito comum acontecer conflitos entre dispositivos de áudio e wifi, dessa forma é melhor prevenir. 
 
7 - Evite usar HDs externos use pen drive ou SSD. 
 
Se você quer utilizar dispositivos externos para armazenar suas músicas considere pen drives hi 
speed ou SSD´s, e sempre conectar estes dispositivos a porta USB 3.0 (ela é mais rápida) vocÊ 
identifica essa porta pelo detalhe em azul.  
 
Os HDs convencionais tem leitura lenta e isso pode causar travamentos e atraso no carregamento 
das faixas, mesmo um HD de 7200 RPM não será tão rápido quanto um pen drive ou SSD. 
 
8 - Cabo USB reserva a mão / conexão. 
 
Tenha SEMPRE um ou dois cabos USB reserva a mão, e compre de preferência cabos USB com 
filtro, o preço normalmente é pouco acima, mas a qualidade muito melhor. Os cabos usb que 
acompanham as controladoras são excelentes, mas não deixe de ter cabos reservas.  
 
Muito cuidado na hora de conectar e desconectar… forçar o conector de entrada poderá causar um 
problema na solda na placa de circuito da sua controladora e isso vai gerar mau contato.  
 
 
 
 
 



9 - Cabos RCA ou XLR de qualidade. 
 
Temos várias opções de cabos no mercado, priorize os de melhor qualidade, e fuja dos cabos de 
ambulantes (que vendem na rua), não economize nos cabos!!  
 
Temos diversos fabricantes de qualidade como neutrik, wireconex, santo ângelo…  
 
10- Desfragmente seu hd/ssd 
 
para manter a ordem e acessar as informações de forma mais rápida seu hd deve estar 
desfragmentado, o windows já tem uma ferramenta que faz isso para você, você pode conseguir 
vários tutoriais no you tube mostrando como fazer, caso não se sinta apto a fazer esta operação, 
procure um técnico.  
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