
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Děkujeme vám za zakoupení Arturia BeatStep!

V tomto balení najdete:

 • jeden kontroler BeatStep

 • jeden USB kabel

 • jeden MIDI adaptér kabel

 • jednu příručku Quick Start pro BeatStep. Tento dokument má uvnitř přední strany nálepku se sériovým  
   číslem a registračním kódem, které budete potřebovat na zaregistrování vašeho BeatStepu.

 Důkladně uschovejte vaše registrační informace! Obsahují sériové číslo, které se vyžaduje během  
 registračního procesu. Zaregistrováním vašeho BeatStepu získáte:

 • přístup ke stažení uživatelské příručky BeatStepu a softwaru MIDI Control Center

 • možnost přijímat speciální nabídky pro uživatele BeatStepu
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Důležité upozornění

ZMĚNY SPECIFIKACÍ VYHRAZENÉ:

Věříme, že informace obsažené v tomto manuálu, jsou ke dni tisku korektní. Nicméně si Arturia vyhrazuje právo na 
změny anebo modifikace jakékoliv specifikace bez předchozího upozornění, anebo povinnosti updatovat koupený 
hardware.

DŮLEŽITÉ:

Produkt a jeho software může při použití se zesilovačem, sluchátky anebo reproduktory produkovat zvukovou 
hladinu, která může způsobit trvalé poškození sluchu. NEPOUŽÍVEJTE dlouhodobě při vysoké hlasitosti anebo při 
nepříjemné úrovni poslechu.

Jestliže zpozorujete jakékoliv poškození sluchu anebo zvonění v uších, poraďte se s ušním lékařem.

POZNÁMKA:

Záruka výrobce se nevztahuje na servisní náklady způsobené nedostatkem znalostí ohledně funkcí a vlastností 
zařízení tak jako je navržené; zodpovědností uživatele je přečíst si manuál. Prosím přečtěte si pozorně manuál  
a poraďte se s prodejcem předtím, než si vyžádáte servis.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ZAHRNUJÍ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Přečtěte si tyto instrukce.

2. Vždy dodržujte tyto instrukce.

3. Před čištěním nástroje vždy odpojte napájecí šňůru z elektrické zásuvky, jakož i USB kabel. Při čištění používejte 
suchou a jemnou tkaninu. Nepoužívejte benzín, alkohol, aceton, terpentýn anebo jiné organické rozpouštědla; 
nepoužívejte tekutý čisticí prostředek, sprej anebo příliš vlhkou tkaninu.

4. Nepoužívejte tento aparát v blízkosti vody anebo vlhkosti jako je vana, výlevka, bazén anebo podobná místa.

5. Neumisťujte nástroj na nestabilní místo, odkud by mohl spadnout.

6. Neumisťujte těžké objekty na nástroj. Nezakrývejte žádné větrací otvory nástroje; tyto zajišťují větrání, aby 
se předešlo přehřátí nástroje. Neumisťujte nástroj v blízkosti žádných zdrojů tepla, anebo na místa se slabým 
prouděním vzduchu.

7. Nástroj neotvírejte ani nevkládejte nic dovnitř, může to způsobit požár anebo elektrický šok.

8. Nenalévejte do nástroje žádné tekutiny.

9. V případě poruchy vždy přineste nástroj do kvalifikovaného servisního centra. Vaši záruku zrušíte při otevření  
a odstranění krytu, také nesprávné testování může způsobit elektrický šok anebo další poruchy.

10. Nepoužívejte nástroj během bouřky a blesků.

11. Nevystavujte nástroj příliš horkému slunečnímu záření.

12. Nepoužívejte nástroj v blízkosti úniku plynu.

13. Arturia není zodpovědná za jakékoliv poškození anebo ztrátu dat způsobené nesprávným zacházením  
s nástrojem.
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1  PŘEHLED NÁSTROJE

1.1  První krok: příklady propojení

Je mnoho způsobů jak propojit BeatStep s jinými typy nástrojů. Níže jsou příklady možných zapojení:

1.1.1 Použití BeatStepu s počítačem

BeatStep je USB-class compliant kontroler, takže může být připojený k  jakémukoliv počítači vybavenému USB  
portem a používaný jako vstupní zařízení pro více aplikací. V  součinnosti s obslužným softwarem Arturia MIDI  
Control Center můžete získat možnost definovat širokou paletu MIDI příkazů vysílaných enkodéry a pady Beat-
Stepu. Zde se začíná magie.

1.1.2 Použití BeatStepu s MIDI a/anebo CV/GATE produkty

BeatStep současně vysílá a přijímá data, přičemž si bere napájení z USB portu vašeho počítače. Řídicí informace  
mohou být také vysílané do jiných zařízení díky MIDI portu a CV/Gate konektorům BeatStepu. Jak si můžete 
představit, toto výrazně rozšiřuje možnosti i při nejjednodušších systémech.

1.1.3 Použití BeatStepu s iPad®em

Přidejte camera connection kit a BeatStep se stane vstupním zařízením pro iPad. To mu umožňuje použití jako 
kontroleru například pro aplikace Arturia iMini anebo iSem. Pokud máte iPad, ale ještě nevlastníte tyto aplikace, 
budete si je možná chtít koupit! Jsou velmi dostupné a budují pověst Arturie, která příjemně a věrně přibližuje 
zážitek z těchto klasických syntetizérů.
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1.2  Přední panel

  1. Enkodér Level/Rate/Transpose (viz 1.2.1)
  2. Enkodéry   (viz 1.2.2)
  3. Pady    (viz 1.2.3)
  4. Ovládání transportu  (viz 1.2.4)
  5. Tlačítka módů   (viz 1.2.5)
  6. Tlačítka RECALL/STORE  (viz 1.2.6)
  7. Tlačítko SHIFT   (viz 1.2.7)
  8. Tlačítko CHAN   (viz 1.2.8)

Pár vět o módech

Jsou dvě hlavní funkce 17-ti enkodérů a 16-ti padů na vrchním panelu BeatStepu v závislosti na vybraném módu: 
kontroler (CNTRL) anebo sekvencer (SEQ).

Aktuální mód indikuje barva padů a tlačítka CNTRL/SEQ:

 • Červená => CNTRL
 • Modrá => SEQ

Kdykoliv můžete přepínat mezi těmito dvěma módy stisknutím tlačítka CNTRL/SEQ. Pro další informace o tlačítkách 
módů se podívejte na sekci 1.2.5.

1.2.1 Enkodér Level/Rate/Transpose

Největší enkodér má tři funkce v závislosti na vybraném módu:

 • V módu CNTRL ovládá jako výchozí celkovou úroveň (master level), ale může být přiřazený na ovládání  
   jiných parametrů

 • V módu SEQ mění enkodér tempo, ale při použití s tlačítkem SHIFT chromaticky transponuje celou  
   sekvenci nahoru anebo dolů

1.2.2 Enkodéry

16 “nekonečných” enkodérů má mnohostranné použití:

 • V módu CNTRL se stanou plně přiřaditelnými enkodéry na editování parametrů 

 • V módu SEQ editují notu odpovídajícího kroku v sekvenci
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1.2.3 Pady

Mód také určuje funkci 16-ti rychlostně a tlakově citlivých padů:

 • V módu CNTRL jsou přiřaditelné téměř jakékoliv MIDI funkci

 • V módu SEQ zapínají anebo vypínají kroky sekvence. Při použití s tlačítkem SHIFT nastavují mód  
   přehrávání, hodnoty timingu, stupnici a délku sekvence.

1.2.4 Ovládání transportu

Tlačítka PLAY/STOP ovládají sekvencer pomocí zpráv MIDI Machine Control (pokud nesvítí tlačítko EXT SYNC: viz 
sekce 1.2.5). Ale také mohou do vašeho DAW vysílat jiné MIDI zprávy, které se hodí, pokud DAW nerozeznává MMC 
příkazy. Použijte naši aplikaci MIDI Control Center na potřebné nastavení.

Tlačítko STOP má obvyklou funkci. Ale tlačítko PLAY také slouží na pozastavení a pokračování přehrávání. Tak 
můžete pozastavit sekvenci uprostřed a nechat obecenstvo na chvíli viset, potom stisknout opět PLAY a pokračovat 
v přehrávání sekvence.

1.2.5 Tlačítka módů

Tato dvě tlačítka mají důležité funkce:

 • Tlačítko CNTRL/SEQ přepíná mezi dvěma módy. Aktivní mód rozeznáte podle barvy LED diod na  
   vrchním panelu: červená pro mód CNTRL a modrá pro mód SEQ.

 • Tlačítko EXT SYNC určuje, zda je časování sekvenceru interní anebo externí. Pokud tlačítko svítí, byl  
   aktivovaný mód externí synchronizace.

Následující čtyři tlačítka se používají pouze v kombinaci s pady:

1.2.6 Tlačítka RECALL/STORE

 • Podržte RECALL a stiskněte pad na načítání jednoho ze 16-ti presetů do editační paměti

 • Podržte STORE a stiskněte pad na uložení aktivního presetu do vybraného paměťového místa

1.2.7 Tlačítko SHIFT

Tlačítko SHIFT je aktivní pouze v módu SEQ, kde umožňuje pomocí padů nastavit parametry sekvenceru jako mód 
přehrávání, kvantizační hodnotu a stupnici zadávanou enkodéry.

1.2.8 Tlačítko CHAN (globální MIDI kanál)

Podržte tlačítko CHAN a vyberte pad na nastavení globálního MIDI kanálu.

Pozn.: Je zde speciální kombinace tlačítek, které fungují pouze v módu SEQ. Pokud podržíte současně tlačítka SHIFT 
a CHAN, potom můžete stisknutím kteréhokoliv padu určit délku aktuální sekvence.
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1.3  Boční panel

1.3.1 Gate/CV výstupy

Normálně se používají spolu na vysílání elektrických signálů do externího zařízení, jako jsou monofonní analogové 
syntetizátory Arturia (MiniBrute a MicroBrute) anebo do klasických modulárních analogových syntetizátorů.

1.3.2 MIDI rozhraní

Použijte přiložený MIDI adaptér na vysílání řídicích signálů do externích zařízení kompatibilních s MIDI. Každý  
enkodér a pad BeatStepu se dá nezávisle nakonfigurovat na vysílání specifických MIDI dat.

1.3.3 USB napájení

Tento konektor slouží na napájení a přenos dat do počítače. Také sem můžete připojit standardní USB nabíječku, 
což vám umožní používat vaše presety kontroleru a sekvence i bez připojeného počítače.

1.4  Zadní panel

BeatStep má na zadní straně Kensington lock slot na upevnění k povrchu podle vašeho výběru.
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2  ZÁKLADNÍ OPERACE

2.1  Výchozí preset

Každý preset a sekvence jsou od výroby čisté, takže můžete začít s vlastní kreativitou.

Pro CNTRL mód to znamená:

 • Enkodéry jsou přiřazené k prakticky použitelným číslům MIDI CC kontrolerů 

 • Pady jsou přiřazené notám chromatické stupnice 

 • Tlačítka transportu vysílají MMC příkazy “Stop” a “Play” 

 • Všechno je vysílané na Globálním MIDI kanálu

   Pozn.: Výchozí hodnota pro Globální MIDI kanál je Kanál 1. Způsob, jak to změnit, je popsaný v sekci 2.4.

Pro SEQ mód to znamená:

 • Pady jsou nastavené na stejnou MIDI notu (C3 anebo MIDI nota #60) 

 • Všechny kroky v sekvenci jsou zapnuté 

 • Každá sekvence má pattern dlouhý 16 kroků

 • Enkodéry začínají transponovat noty od středového bodu, anebo “nuly” 

 • Na editování výšky noty enkodéry je použitá chromatická stupnice 

 • Mód přehrávání je nastavený na Forward (FWD - dopředu) 

 • Velikost kroku je nastavená na 1/16

Následující parametry SEQ módu jsou globální, ne pro každou sekvenci; jsou platné pro všechny sekvence. Jejich 
výchozí hodnoty jsou:

 • Legato je nastavené na Off (vypnuté)

 • Gate Time je 50 %

 • Swing je 50 %

2.2  Vyvolání presetu anebo sekvence

Vybírání různých presetů anebo sekvencí je jednoduché. Proces je stejný v CNTRL i SEQ módu: jednoduše držte 
tlačítko RECALL a stiskněte jeden z padů.

V módu CNTRL držením tlačítka RECALL a stisknutím padu 2 vyberete Preset #2 z paměti presetů BeatStepu. To 
změní CNTRL preset, přičemž nechá v editačním bufferu BeatStepu stejnou sekvenci.

Na přepnutí z Presetu #2 na Preset #1 znova podržte tlačítko RECALL a stiskněte pad 1.
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Na vybrání jiné sekvence během používání téhož CNTRL presetu stiskněte tlačítko CNTRL/SEQ na vstup do módu 
SEQ a potom udělejte totéž jako při výběru CNTRL presetu: držte RECALL a stiskněte jeden z padů na výběr 
požadované sekvence.

2.3  Uložení presetu anebo sekvence

Podobně, jako u tlačítka RECALL, použijte tlačítko STORE na uložení presetu anebo sekvence pro jejich pozdější 
vyvolání, jednoduchým dvoutlačítkovým procesem.

Jelikož většinu MIDI nastavení ovladačů nemůžete změnit bez použití aplikace MIDI Control Center, hlavním 
důvodem použití tlačítka STORE v módu CNTRL je změna pořadí presetů, pokud byste je potřebovali reorganizovat 
na poslední chvíli.

V módu SEQ však můžete měnit téměř všechno bez použití aplikace MIDI Control Center. Takže tlačítko STORE zde 
bude určitě vaším přítelem.

Pozor: Provedením následujícího kroku přepíšete vybraný CNTRL preset anebo sekvenci. Ujistěte se, že to opravdu 
chcete! Pokud ne, najděte jiné paměťové místo a preset anebo sekvenci uložte tam.

Pokud jste si jistí, kam chcete uložit preset anebo sekvenci:

 • Ujistěte se, že jste ve správném módu (CNTRL anebo SEQ) 

 • Podržte STORE a stiskněte pad požadovaného čísla

Příště, když to budete chtít, bude to tam. 

Pamatujte, presety a sekvence jsou vyvolávané a ukládané separátně, pokud tyto procedury provádíte na předním 
panelu BeatStepu. Tedy pokud upravujete preset i sekvenci, uložte obě.

2.4  Změna Globálního MIDI kanálu

Přepínání mezi MIDI kanály je velmi rychlý způsob, jak vybrat, který nástroj a/anebo stopu ovládáte ve vašem DAW 
softwaru. Dosáhnete to použitím kombinace tlačítka CHAN a jednoho z padů BeatStepu.

Například pokud chcete přepnout Globální MIDI kanál z kanálu 1 na kanál 2, podržte tlačítko CHAN a stiskněte  
pad #2:

Potom pokud potřebujete přepnout zpět na kanál 1, podržte tlačítko CHAN a stiskněte pad #1.
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3  MIDI CONTROL CENTER

MIDI Control Center je samostatná utilita, kterou můžete použít na konfiguraci MIDI nastavení vašeho BeatStepu. 
To je zvlášť důležité, pokud chcete určit většinu potenciálních vztahů mezi BeatStepem a pluginy/DAW od jiných 
výrobců než Arturia.

MIDI Control Center pracuje s většinou zařízení od Arturie, tedy i s BeatStepem. 

3.1  Systémové požadavky

PC: 2 GB RAM; CPU 2 GHz (Windows 7 anebo vyšší)

Mac:  2 GB RAM; CPU 2 GHz (OS X 10.7 anebo vyšší)

3.2  Instalace a umístění

Po stažení příslušného instalátoru MIDI Control Centra pro váš operační systém ze stránky Arturie klikněte dvakrát 
na soubor. Potom spusťte instalátor a následujte instrukce. Proces by měl být bezproblémový.

Instalátor přidá MIDI Control Center k ostatním aplikacím od Arturie, které už máte. Při Windows klikněte na menu 
Start. Při Mac OS X ho najdete v adresáři Applications/Arturia.

Během instalace se může hodit umístit zástupce aplikace na pracovní plochu. To bude nejlehčí způsob jak spustit 
MIDI Control Center.

3.3  Připojení

Připojte BeatStep k vašemu počítači pomocí přiloženého USB kabelu. Bude připravený na práci hned, jakmile LED 
diody přejdou startovacím cyklem (což je pěkná show).

Nyní spusťte MIDI Control Center. BeatsStep najdete v seznamu připojených zařízení:
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3.4  Tlačítko Sync

První věc, kterou je potřeba udělat vždy, když spustíte MIDI Control Center, je kliknout na tlačítko Sync:

To připojí BeatStep k vašemu počítači a přenese vše z dočasné paměti (bufferu) BeatStepu (CNTRL i SEQ módu)  
a přidá k jménu aktuální datum s časem. Pokud budete chtít, můžete tento soubor přejmenovat.

Po tomto se každá změna v softwaru stane také v BeatStepu. A pokud jste v módu CNTRL na BeatStepu, kdykoliv 
použijete nějaký ovladač, bude automaticky vybraný v MIDI Control Centru.

Pozn.: Pokud je BeatStep v módu SEQ, MIDI Control Center nepřijímá žádné změny v sekvenci (Step Size, Pattern Length 
atd.).

3.5  Manuál k MIDI Control Centru

Vestavěný manuál k MIDI Control Centru je dostupný z menu Help, jak je zobrazené níže:

Je to dobrý úvod k MIDI Control Centru, popisující  každou sekci okna softwaru a definující důležité koncepty  
a pojmy, které potřebujete znát při používaní MIDI Control Centra, jako například “Working Memory” a “Template”.
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4 EDITOVÁNÍ NASTAVENÍ KONTROLERU BEATSTEP

4.1  Vytváření MIDI presetů v MIDI Control Centru

4.1.1 Přehled: Co je preset BeatStepu?

Software MIDI Control Center zjednodušuje konfiguraci kontrolerů BeatStep na práci s prakticky jakýmkoliv 
zařízením anebo softwarem schopným přijímat MIDI informace.

Navíc můžete programovat sekvenci BeatStepu s použitím MIDI Control Centra a měnit hodnoty sekvenceru.

Potom je preset v MIDI Control Centru suma těchto dvou částí: nastavení kontroleru a sekvence.

To ale znamená důležitou věc: je zásadní rozdíl mezi tím, jak se s presety zachází z předního panelu BeatStepu  
a jak jsou obsluhované v MIDI Control Centru. Pokud jsou funkce STORE anebo RECALL použité z předního panelu 
BeatStepu, nastavení CNTRL a SEQ mohou být ukládané a vyvolávané nezávisle; ale pokud je do BeatStepu poslaný 
preset z MIDI Control Centra, přepíše současně lokaci CNTRL i SEQ v jediném kroku. Opravdu se ujistěte, že to 
chcete udělat, pokud jste připravený přenést jeden z těchto souborů do BeatStepu!

Zde je pár příkladů, co můžete přiřadit kontroleru BeatStep, aby dělal s použitím MIDI Control Centra:

  •  Konfigurovat pady, aby vysílaly MIDI noty

  •  Nastavit pad, aby přepínal mezi dvěma hodnotami jakéhokoliv MIDI CC# pokaždé, když je stisknutý

  •  Přiřadit enkodéru ovládání jakéhokoliv MIDI CC# a definovat jeho operační rozsah

  •  Poslat nový ovládací preset a jeho sekvenci do odpovídajících pozic ve vestavěné paměti BeatStepu

  •  Rychle a jednoduše vyvolat jakýkoliv z vašich osobních presetů

V této kapitole vám ukážeme dva příklady těchto případů. Pro více detailních informací se prosím podívejte na 
manuál MIDI Control Centra, který je uložený v menu Help, jak je ukázané v sekci 3.5.

4.1.2 Přiřazení padu, aby přepínal MIDI CC# mezi dvěma hodnotami

Jeden ze současných populárních hudebních efektů je zadat audio smyčku, výrazně ji odfiltrovat na jistém úseku 
skladby a později ve skladbě přepnout zpět na úplně otevřený zvuk. Můžete přednastavit jeden z padů BeatStepu 
na vyslání těchto příkazů do plug-inu filtru, který by měl být dostupný ve vašem DAW softwaru.
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My použijeme na tento příklad pad 6. Vyberte ho a potom použijte vyskakovací menu Mode na výběr “Switched” 
a “Toggle”:

Tato nastavení vám umožní vyslat dvě různé hodnoty určitého čísla MIDI CC pokaždé, než stisknete pad.

Jsou dvě čísla MIDI CC, které byly přiřazené ovládání ostrosti filtru (CC# 74) anebo harmonického obsahu (CC# 71). 
My pro tento příklad použijeme CC# 74.

Klikněte na pole CC Number a vyberte číslo kontroleru Brightness, jak je zobrazené níže:

Dále nastavíme nějakou minimální a maximální hodnotu, které by mohly fungovat (nastavte je podle audio zdroje):

První stisknutí padu 6 vyšle příkaz CC# 74 s hodnotou 78, což částečně zavře filtr, ale stále bude propouštět dost 
audio signálu. Druhé stisknutí padu 6 vyšle hodnotu 127, což úplně otevře filtr.

Pozn.: Zkontrolujte přiřazení MIDI kanálu a ujistěte se, že odpovídá kanálu přijímacího zařízení.
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4.1.3 Přiřazení enkodéru k ovládání MIDI CC# mezi dvěma hodnotami

Enkodéry jsou přiřaditelné pomocí stejné techniky, jaká byla popsaná pro pady. Uvedeme rychlý příklad zajíma-
vého použití: nastavení frekvence LFO tak, aby se pohybovala pouze uvnitř určitého rozsahu.

Pohled na obrázky výše ukazuje známé informace:

  •  Knob 5 byl vybraný, tedy je červený

  •  Je přiřazený globálnímu MIDI kanálu; můžete určit jakýkoliv MIDI kanál od 1 do 16, aby byl globálním  
     kanálem

  •  Jeho mód je nastavený na Control, což znamená, že bude při otáčení vysílat hodnotu pro určité číslo MIDI  
    Continuous Controllera (CC#)

  •  Další pole Option je nastavené na Absolute, což znamená, že bude vysílat lineárně od úplně proti směru  
    hodinových ručiček po úplně ve směru hodinových ručiček

  •  Pole CC Number ukazuje CC# 76, což je MIDI CC# přiřazený ovládání frekvence vibrata (Vibrato Rate)

  •  V polích Min Value a Max Value jsou nastavené hodnoty, což znamená, že knob 5 bude vysílat data pouze  
    uvnitř určitého rozsahu

Abychom to shrnuli, výše uvedená nastavení znamenají, že Enkodér 5 bude ovládat frekvenci vibrata cílového 
zařízení pouze v rozmezí hodnot 10 a 32. Vibrato nebude ani velmi rychlé, ani příliš pomalé.

Přirozeně si můžete vybrat nastavení, která jsou vhodná pro používaná MIDI zařízení.

Pozn.: Některé zařízení možná nepoužívají standardní přiřazení MIDI kontrolerů. Porovnejte dokumentaci vašeho 
zařízení, abyste určili, jaké je nastavení pro použití na daný účel.

4.2  Ukládání a vyvolávání presetů

Následující tři podsekce se budou týkat základů manažerování presetů BeatStepu. Prosím podívejte se na sekci 7.1 
manuálu MIDI Control Centra pro informace o dalších procedurách jako jsou Save, Save As..., New, Delete, Import  
a Export. Tento manuál je dostupný v softwaru přes menu Help.
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4.2.1 Uložení nových nastavení do presetů BeatStepu

V sekci 4.1 jsme nastavili pad na přepínání hodnot filtru a jeden z enkodérů na ovládání frekvence vibrata. Je toho 
mnohem víc, co dokáže BeatStep dělat, ale toto je výborný začátek.

Nyní potřebujeme, aby byla tato konfigurace dostupná, když ji budeme chtít použít. Na to musíme tato nastavení 
uložit jako skupinu do interní paměti BeatStepu.

Levá horní sekce MIDI Control Centra má tlačítko s názvem “Store”. Nad ním je seznam, ve kterém můžete určit, 
která ze šestnácti pamětí BeatStepu bude obsahovat vámi vytvořený preset a sekvenci.

Důležité: Pamatujte, že MIDI Control Center vidí CNTRL i SEQ nastavení jako jeden preset, tedy pokud budete 
postupovat podle následujících kroků, přepíšete najednou CNTRL preset #2 i sekvenci #2. Ujistěte se, že to opravdu 
chcete! Pokud ne, prosím použijte přední panel BeatStepu na uložení aktuální sekvence #2 na jiné paměťové místo 
pro pozdější použití.

Předpokládejme, že pro tento příklad je dostupné paměťové místo #2:

Nejprve vyberte “Memory 2” v seznamu, jak je vyobrazené výše.

Potom klikněte na tlačítko Store naspodu.

To je všechno, co je k  tomu potřeba! CNTRL preset a sekvence, které jste vytvořili v pracovní paměti MIDI  
Control Centra, byly současně uložené na paměťové místo #2 BeatStepu. Mohou být na BeatStepu nezávisle  
vyvolané výběrem jednoho z módů (CNTRL anebo SEQ) a následným použitím tlačítka RECALL a současně padu 2. 
Toto je detailněji popsané v sekci 2.2.

4.2.2 Vyvolání editace na předním panelu BeatStepu v MIDI Control Centru

Pokud jste udělali změny v sekvenci s použitím předního panelu BeatStepu, potřebujete tyto změny stáhnout do 
MIDI Control Centra, abyste je mohli zálohovat. V tomto bodě je můžete velmi lehce ztratit. Například, pokud byste 
vybrali jiný preset anebo odpojili BeatStep od počítače, vaše editace by byla pryč.

Aby se to nestalo, měli byste udělat jednu ze dvou věcí:

  •  Stáhnout obsah tohoto editačního bufferu do pracovní paměti MIDI Control Centra a uložit ho jako  
     Template

  •  Použít tlačítko Store na předním panelu BeatStepu a tak uložit změny do jednoho z interních presetů.  
     Toto je popsané v sekci 2.3.

Instrukce na zálohování tohoto editačního bufferu se nacházejí v sekci 7.2 manuálu MIDI Control Centra, který je 
dostupný přes menu Help v softwaru.

Ale pamatujte: MIDI Control Center bude stahovat současně CNTRL preset i sekvenci.
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Důležité: Pokud umístíte kurzor nad tlačítko MMC Recall a uvidíte současně popis i varování - to vám říká, že když 
vyvoláte vybranou paměť (Memory), přepíše se aktuální obsah pracovní paměti MIDI Control Centra a současně 
editační buffer BeatStepu. Buďte opatrní, abyste neztratili preset anebo sekvenci, na které jste pracovali. Pokud to 
potřebujete, nejdříve je někde uložte!

4.2.3 Vyvolání presetu BeatStepu do pracovní paměti (Working Memory)

Jelikož můžete používat BeatStep bez připojeného počítače, můžete vytvořit úžasné sekvence a uložit je jako  
interní presety pro pozdější použití. Určitě uvítáte, že můžete stáhnout kterýkoliv z interních presetů z BeatStepu 
a uložit je jako Template v MIDI Control Centru. Toto je popsané v sekci 7.2 manuálu MIDI Control Centra, který je 
dostupný přes menu Help v softwaru.

Pozn.: Pamatujte, že MIDI Control Center stáhne najednou CNTRL preset i sekvenci.

4.3  Globální parametry

Pravá strana okna MIDI Control Centra obsahuje důležité parametry, které můžete použít na optimalizaci BeatStepu 
pro váš setup a styl práce.

4.3.1 Global Channel

Použijte vyskakovací menu na výběr globálního MIDI kanálu pro BeatStep. Je dostupný separátní MIDI kanál pro 
sekvencer (viz sekce 4.4.1) a jiný pro CV/Gate výstup (viz další sekce).

4.3.2 CV/Gate Channel

BeatStep překládá data MIDI not do signálů Control Voltage a Gate, a vysílá je ze svých CV a Gate jacků do  
modulárních syntetizátorů, anebo do jakéhokoliv jiného zařízení, které dokáže přijímat tyto signály. Použijte tento 
parametr na výběr, která MIDI stopa ve vašem DAW bude zdrojem notových dat.
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4.3.3 Akcelerace knobů

S tímto parametrem můžete vyzkoušet tři různé křivky odezvy pro enkodéry a zjistit, která je pro vás nejlepší:

  •  Slow (Off ): žádné zrychlení; enkodéry budou vysílat každou možnou hodnotu. Výsledkem je, že je  
    potřeba více otáčet enkodérem na přechod z minima do maxima. To se hodí, když je vyžadovaná větší  
    přesnost.

  •  Medium: střední zrychlení; při rychlém otáčení enkodérů je několik hodnot přeskočených. Výsledkem  
    je, že je potřeba méně otáčet enkodérem na přechod z minima do maxima.

  •  Fast: maximální zrychlení; při rychlém otáčení enkodérů je více hodnot přeskočených. Výsledkem je,   
    že hodnoty parametru se mohou změnit z minima na maximum menším počtem otočení enkodéru  
    (obvykle pouze jedním), ale při otáčení enkodéru střední rychlostí může být menší přesnost.

4.3.4 Rychlostní křivka padů

Velikost síly, která by měla spustit MIDI zprávu padem tišeji, hlasitěji anebo nespustit vůbec, záleží na osobním 
vkusu. BeatStep vám dává čtyři volby, které můžete nastavit s použitím MIDI Control Centra:

  •  Linear: vyrovnaná odezva v celém rozsahu rychlosti úderů

  •  Logarithmic: větší citlivost při slabších úderech

  •  Exponential: větší citlivost při silnějších úderech

  •  Full: nezáleží, jak silný je úder na pad, vysílá hodnotu velocity 127 (maximum)

4.4  Performance Data

Tyto parametry spravují všechny věci související s módem SEQ a také je můžete najít na pravé straně okna MIDI 
Control Centra. Některé jsou dostupné z předního panelu BeatStepu a některé ne; první ovlivňuje všechny sekvence 
a zbytek se týká každé jedné sekvence.

4.4.1 Kanál sekvenceru (Sequencer Channel)

Dostupný pouze přes MIDI Control Center: tento parametr vám dovoluje nastavit sekvencer, aby vysílal na jiném 
MIDI kanálu jako enkodéry a pady. Ovlivňuje všechny sekvence.

4.4.2 Celková transpozice (Overall Transpose)

Každá sekvence může být transponovaná nezávisle od ostatních. To se dá nastavit přes MIDI Control Center  
anebo držením tlačítka SHIFT BeatStepu a otáčením enkodéru LEVEL/RATE/TRANSPOSE. Tak, jako každá jiná změna, 
kterou uděláte, musíte ji uložit funkcí Store, aby zůstala zapamatovaná.

4.4.3 Pattern Mode

Použijte tento parametr na nastavení jednoho ze starých způsobů přehrávání sekvence: Forward, Reverse,  
Alternate, anebo Random. Pro více informací viz sekce 5.3.3.2.

4.4.4 Legato

Pro každou sekvenci jsou tři volby: Off, On a Reset. Váš výběr má dopad na všechny kroky sekvence. Tento parametr 
je dostupný pouze přes MIDI Control Center. Pro více detailů viz sekce 5.5.5.
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4.4.5 Typ stupnice (Scale Type)

Toto nastavení určuje, které noty můžete vybrat enkodéry v módu SEQ. V tomto menu je dostupných osm voleb  
a každá sekvence může používat kteroukoliv z nich. Funkce Scale je více popsaná v sekci 5.2.1 a obsah každého 
typu stupnice je ilustrovaný notami v sekci 5.2.2.

4.4.6 Swing

Tímto parametrem můžete ovlivnit rytmické cítění každé sekvence a přizpůsobit ho podle vaší potřeby. Tento 
parametr není dostupný z předního panelu BeatStepu; musíte použít MIDI Control Center. Pro více informací viz 
sekce 5.5.2.

4.4.7 Gate Time

Když je Legato nastavené na Off, můžete touto hodnotou určit délku kroků sekvence. To ovlivní stejně každý krok 
sekvence, a může být nastavená zvlášť pro každou sekvenci. Parametr je dostupný pouze přes MIDI Control Center. 
Pro vysvětlení viz sekce 5.5.3.

4.5  Sequence Data

Pokud vaše kompozice vyžaduje atypické metrum, toto jsou parametry pro vás. Jsou uložené zvlášť pro každou 
sekvenci a mohou být nastavené z předního panelu BeatStepu anebo na pravé straně okna MIDI Control Centra:

4.5.1 Velikost kroku (Step Size)

Čtyři volby určují velikost kroku sekvence, což můžeme matematicky nazvat “jmenovatel”. Pokud se chcete  
dozvědět víc, viz sekce 5.3.3.3.

4.5.2 Délka patternu (Pattern Lenght)

Zatímco Step Size určuje jmenovatele, Pattern Lenght určuje čitatele. Těmito dvěma parametry můžete určit 
téměř libovolné metrum vaší sekvence, jako například: 5/8, 3/4, 11/16 anebo jiné. Je s tím ještě víc zábavy, když to 
použijete spolu s Pattern Mode. Viz sekce 5.3.3 pro detaily o tom, jak se tyto parametry chovají.
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4.6  Template management: Save, Delete, Import, Export, atd.

Tyto důležité funkce jsou zdokumentované v manuálu MIDI Control Centra, který najdete v menu Help softwaru. 
Viz sekce 7.1 pro informace o Save, Save As..., New, Delete, Import a Export.

4.7  Okno sekvence

Střed okna MIDI Control Centra patří velmi užitečné grafice, která ukazuje, co se děje uvnitř každé sekvence. Nabízí 
dva způsoby vizuálního zobrazení: noty a názvy not. Tyto mohou být editované různými způsoby:

4.7.1 Noty

Toto je možná nejrychlejší způsob, jak změnit noty v sekvenci. Umístěte kurzor na existující notu, klikněte na ni  
a tahejte ji kamkoliv v rozsahu 4 oktáv:

Je několik faktorů, které mohou ovlivnit přehrávání, jako například Celková transpozice a Pattern Lenght. Pokud 
“vidíte” krok, ale neslyšíte ho, zkontrolujte nastavení Step on/off pro daný krok (viz sekce 4.7.3 níže).

4.7.2 Názvy not

Tato možnost je zjevná: napište název noty do pole a dostanete ji. Například řekněme, že chcete změnit druhou 
notu v sekvenci na Bb2. Jednoduše vyberte textové pole a napište Bb2 (anebo bb2):

Všimněte si, že co jste zadali do textového pole, se také ukáže nahoře v notovém zápise.
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Je toho víc, co je potřeba vědět o této vlastnosti. Pro jednu věc je dostupných více způsobů zadávání:

  • Napište název noty mezi C1 a C5 (anebo c1 a c5; velikost písma je ignorovaná)

  • Zadejte „absolutní“ číslo MIDI noty v rozsahu od 36 do 84 (střední C = C3 = MIDI nota #60)

  • Zadejte „relativní“ hodnotu transpozice až 24 kroků nad anebo pod C3 (například zadejte „-2“ a uvidíte  
   název noty Bb2)

Další věc, kterou je dobré vědět je, že tyto způsoby zadávání jsou založené všechny na centrální notě C3 (střední 
C). Ale toto nemusí být to, co někdy slyšíte! Je to proto, že „C3” se vždy vztahuje na střed sekvence, který může být 
ovlivněný parametrem Celková transpozice (viz sekce 4.4.2).

Tedy pokud zadáte D3, anebo 62, anebo +2 (což je všechno stejná nota) ale slyšíte Eb3, je to pravděpodobně proto, 
že hodnota parametru Celkové transpozice je nastavená na +1.

4.7.3 Step on/off

Můžete zapnout anebo vypnout každý krok sekvence kliknutím na malá tlačítka pod názvy not:

Na obrázku výše byl krok 1 vypnutý. Znovu klikněte na tlačítko a opětovně ho zapnete. Toto samozřejmě neovlivní 
délku sekvence; krok je stále součástí sekvence, ale nebude hrát notu.

Pamatujte: změny provedené v MIDI Control Centru budou také provedené v editačním bufferu BeatStepu, ale 
naopak ne. Jinými slovy, pokud změníte krok sekvence přes přední panel BeatStepu, budete potřebovat udělat 
totéž v MIDI Control Centru, aby se tyto změny shodovaly (a zabránili jste ztrátě dat).

Pro tento účel jsou dostupné dvě metody:

  • Vyberte Working Memory v okně pamětí a potom klikněte Recall (jak je popsané v sekci 7.1 Help  
   manuálu), anebo

  • Klikněte dvakrát na tlačítko Sync.

4.8  Uživatelská stupnice (User Scale)

Pozn.: Pokud si nejste jistí, jaká je stupnice, možná se budete chtít nejdřív podívat na sekci 5.2.1. V této sekci popíšeme 
pouze to, jak vytvořit svou vlastní stupnici (User Scale).
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Funkce uživatelské stupnice je identická s funkcí jakékoliv jiné stupnice; může vám pomoct rychle najít správnou 
notu pro krok sekvence, když pracujete v módu SEQ.

Rozdíl je v tom, že sedm z osmi stupnic jsou presetové a nedají se změnit. Sedm presetových stupnic je dostačujících 
pro množství hudebních aplikací. Ale pokud byste rádi určili jinou sadu not, jako vstupní volby pro enkodéry  
v módu SEQ, například pentatonickou stupnici anebo něco více ezoterické, můžete to udělat s použitím MIDI  
Control Centra a zadefinovat si uživatelskou stupnici.

Na pravé straně okna Sequence uvidíte takové zobrazení chromatické stupnice:

Noty ve stupnici reprezentují volby, které máte dostupné na definování, které noty uslyšíte při otáčení enkodéru  
v módu SEQ, když sekvencer neběží.

Čísla pod každou notou také reprezentují noty ve stupnici. Ale ty modře vysvícené jsou zapnuté a ty v bílém jsou 
vypnuté. To znamená, že při otáčení enkodéru ve směru hodinových ručiček například uslyšíte noty číslo 0, 1, 3, 4, 6, 
7, 9 a 10. Jestliže znáte jazzovou teorii, můžete to rozpoznat jako půltónovou/celotónovou stupnici: C, C#, D#, E, F#, 
G, A, a A#. Stupnice se opakuje v další oktávě, když pokračujete v otáčení enkodéru ve směru hodinových ručiček, 
a bude se opakovat v opačném pořadí při otáčení enkodéru proti směru hodinových ručiček.

Pamatujte, že tyto noty se vztahují na střední C; pokud je parametr Celkové transpozice nastavený například na +5, 
skutečná stupnice, kterou uslyšíte, bude začínat od F.

Po vytvoření není potřeba uložit User Scale, protože byla vyslaná do BeatStepu při editaci v MIDI Control Centru. 
Nelze editovat User Scale z předního panelu BeatStepu; musí se to dělat přes MIDI Control Center.

Funkce stupnic je více popsaná v sekci 5.2.1 a způsob výběru jedné ze stupnic z předního panelu BeatStepu najdete 
v sekci 5.3.3.1. V MIDI Control Centru je na výběr stupnice použitý parametr Scale Type (viz sekce 4.4.5).
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5  OBSLUHA SEKVENCERU

Některé parametry, které jsou částí každé sekvence BeatStepu, nejsou přístupné z předního panelu; dají se editovat 
jen s pomocí MIDI Control Centra. Viz sekce 5.5 se seznamem těchto „skrytých“ parametrů.

Hlavní zaměření této kapitoly je používání sekvenčních možností, které jsou dostupné z předního panelu, když je 
v módu SEQ.

5.1  Co je step sekvencer?

Step sekvencer vysílá najednou pouze jednu notu. Na rozdíl od arpegiátoru se neřídí stisknutými klávesami: výška 
každé noty se nastavuje knobem anebo sliderem.

Koupí BeatStepu máte nyní přístup k úplně jiné sadě kreativních nástrojů: v módu SEQ se BeatStep stává velmi 
schopným step sekvencerem.

5.2  Charakteristika sekvenceru BeatStep

Když stisknete tlačítko CNTRL/SEQ, vstoupíte do módu SEQ a BeatStep se transformuje na step sekvencer. Pady  
a enkodéry jsou nyní řídicími a vstupními zařízeními, které definují sekvenci následovně:

  •  Pady zapínají a vypínají kroky sekvence a s použitím tlačítka SHIFT definují různé parametry sekvence  
    jako například mód přehrávání 

  •  Enkodéry určují, které noty budou hrané v jednotlivých krocích sekvenceru

Budete se divit, jak výkonný je tento mód, nemluvě o tom, kolik zábavy s ním může být!

5.2.1 Co dělají stupnice

Přední panel BeatStepu vám dává možnost přiřadit jednu z  osmi vstupních stupnic (Scales) k enkodérům. 
Přemýšlejme o stupnici jako o „filtru“, který vám pomáhá ještě rychleji používat enkodéry na výběr not, které chcete.

Co stupnice nedělá, je změna MIDI not, které už byly přiřazené krokům sekvence: to dělají enkodéry.

Stupnice dává enkodérům specifickou sadu not, kterou při otáčení následují. Tak místo chromatické změny výšky 
tónů si můžete zvolit jinou hudební stupnici. To se hodí při živých vystoupeních: vyberte si stupnici vaší skladby  
a nikdy nezahrajete špatnou notu. Je to stejně použitelné i ve studiu.

A vždy můžete přepnout na jinou stupnici, pokud chcete vkládat noty, které jsou mimo právě vybrané stupnice. 
Tímto neovlivníte noty, které jste už vybrali.

5.2.2 Typy stupnic

Zde najdete, jak vypadá každá stupnice. Mějte na mysli, že poslední nota zobrazená při každém typu stupnice je ve 
skutečnosti první nota další oktávy:

V chromatické stupnici je dvanáct not: to je nejvíc, co může stupnice obsahovat. Při otáčení enkodéru jsou dostupné 
všechny noty.
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Ve většině těchto stupnic je pouze osm not:

Všimněte si, že stupnice Blues neobsahuje ani osm not.

Nakonec ještě…

            User Scale

Pouze vy víte, jaká bude uživatelská stupnice (User Scale): vyberte jakoukoliv notu z chromatické stupnice  
a jakýkoliv počet not mezi 1 a 12. Jak ji vytvořit, je popsané v sekci 4.8.

5.2.3 Jak je určená základní nota sekvence

Skutečná nota vyslaná sekvencí BeatStepu v daném momentě je výsledkem tří částí:

  1. Nota, která byla vybraná pro daný krok sekvence

  2. Nastavení parametru Celková transpozice

  3. Nejnižší přicházející USB MIDI nota právě hraná v DAW stopě přiřazené kanálu sekvenceru. Tato nota  
     bude transponovat sekvenci ve vztahu ke střednímu C (C3). Například příchozí C3 nebude transpono 
     vat sekvenci, ale příchozí D3 ji bude transponovat o +2 nahoru, atd.

5.2.4 Jak vyslat příkaz All Notes Off

I když je to dnes zřídkavější, stále je možné, že z nějakého důvodu bude tok MIDI zpráv přerušený. To může způsobit 
v koncovém zařízení „visící“ noty.

Pokud se to stane, pouze třikrát za sebou stiskněte tlačítko STOP. Potom to vyšle přes MIDI příkaz All Notes Off. 
Tento příkaz by mělo rozeznat jakékoliv MIDI zařízení; je součástí MIDI specifikace od vzniku MIDI.
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5.3  Editace Patternu

Na tak zdánlivě jednoduché zařízení nabízí BeatStep obrovské množství voleb pro tvorbu hudby. Každá z následu-
jících vlastností hraje důležitou roli v módu SEQ:

5.3.1 Editace výšky tónu enkodéry

Jako téměř každý ovladač BeatStepu, enkodéry mají dvojí účel:

  •  V módu CNTRL mohou vysílat téměř jakákoliv MIDI data

  •  V módu SEQ pomáhají určovat zahranou notu každého kroku sekvence

Tak dlouho, jak je BeatStep v módu SEQ, můžete editovat noty v sekvenci, ať už sekvencer hraje anebo ne. Když 
je zastavený, slyšíte zvolenou notu; během běhu neuslyšíte zvolenou notu do chvíle, dokud nepřijde její krok  
v sekvenci. Ale to může vést i ke „šťastným náhodám“!

Nastavení parametru Scale Type určuje, které noty jsou dostupné při otáčení enkodéru. Pro bližší vysvětlení stupnic 
se podívejte na sekce 5.2.1 a 5.3.3.1.

5.3.2 Použití padů na zapínání/vypínání kroků sekvence

Tak jako enkodéry, i pady mají více než jednu funkci:

  •  V módu CNTRL mohou vysílat téměř jakákoliv MIDI data

  •  V módu SEQ mohou zapínat anebo vypínat každý krok sekvence

Pady mají v SEQ módu také „skryté“ funkce. (Pravda je, že jsme je až tak dobře neukryli; většina z nich je vytištěná 
pod pady :) Držením jednoho anebo dvou tlačítek a stisknutím padu můžete nastavovat různé parametry sekvence. 
Viz sekce 5.3.3 níže pro vysvětlení těchto vlastností.

5.3.3 Nastavení parametrů sekvence

Jsou čtyři základní aspekty každé sekvence, které se dají editovat z předního panelu BeatStepu. Změnu následu-
jících vlastností můžete provést, když sekvence stojí, anebo když hraje:

       5.3.3.1  Vstupní stupnice

Podívejte se blíže na osm padů v horním řádku: mají pod sebou vytištěná  slova jako „Chromatic“ a „Minor“. To jsou 
názvy vstupních stupnic, které byly podrobně popsané v sekcích 5.2.1 a 5.2.2. Na vyzkoušení držte tlačítko SHIFT  
a stiskněte jeden z těchto padů.

Původní nastavení je Chromatická stupnice.

       5.3.3.2  Mód patternu (Pattern Mode)

První čtyři pady v dolní řadě se používají spolu s tlačítkem SHIFT na výběr módu patternu (anebo směru přehrávání). 
Jednotlivé módy si ukážeme na příkladu čtyřkrokové sekvence:

  •  Forward: přehrává kroky sekvence 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4, atd. 

  •  Reverse: přehrává kroky sekvence 4, 3, 2, 1 | 4, 3, 2, 1, atd. 

  •  Alternate: přehrává kroky sekvence nejdřív jedním směrem, potom druhým. Výsledek: 1, 2, 3, 4 | 4, 3, 2, 1  
    | 1, 2, 3, 4, atd. (anebo naopak) 

  •  Random: přehrává kroky sekvence náhodně. Výsledek je nepředvídatelný, ale někdy je to přesně to, co  
     skladba potřebuje!

Původní nastavení módu patternu je Forward.

       5.3.3.3  Velikost kroku (Step Size)

V závislosti od aktuálních nastavení může být tento parametr rychlým způsobem, jak zdvojnásobit rychlost 
přehrávání vaší sekvence anebo ji snížit na polovinu. 
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Pro nastavení velikosti kroku stiskněte a držte tlačítko SHIFT a pak stiskněte pad s odpovídajícím časováním:

  •  Čtvrťové noty (1/4)

  •  Osminové noty (1/8)

  •  Šestnáctinové noty (1/16)

  •  Třicetidvoutinové noty (1/32)

Původní nastavení je 1/16.

       5.3.3.4  Délka patternu (Pattern Lenght)

Pro většinu moderní taneční hudby pravděpodobně použijete délku patternu, která je násobkem 2 anebo 4. Ale 
některé kompozice vyžadují jiné metrum, jako například 12/8 anebo 7/4.

Žádný strach! Téměř jakékoliv metrum je vám k dispozici v sekvenci BeatStepu pomocí kombinace parametrů Step 
Size a Pattern Lenght.

Délka patternu se dá nastavit na jakoukoliv hodnotu od 1 do 16 kroků. Tak například, s velikostí kroku vaší sekvence 
(Step Size) 1/8 může být metrum nastavené na cokoliv od 1/8 (délka jedné osminové noty) po 16/8 (délka dvou 
taktů).

Na výběr nové délky patternu držte stisknutá tlačítka SHIFT a CHAN, a potom stiskněte pad odpovídající 
požadovanému nastavení.

Původní nastavení délky patternu je 16 kroků.

Je ještě více možností sekvence, které nejsou dostupné z předního panelu BeatStepu! Ty mohou být editované 
pouze přes MIDI Control Center. Viz sekce 5.5, kde je seznam těchto vlastností.

5.4  Synchronizace

BeatStep může být zdrojem synchronizace (master clock) celého MIDI systému, anebo se může synchronizovat 
(slave) na časové MIDI informace (MIDI clock) vysílané počítačem přes USB.

Můžete přepínat mezi módy Master a Slave pomocí tlačítka EXT SYNC. Jasná modrá LED dioda vám dá vědět, který 
mód jste vybrali.

5.4.1 Jako Master

BeatStep je Master pokud tlačítko EXT SYNC nesvítí. V tomto případě:

  •  Můžete spustit interní sekvencer tlačítky PLAY/STOP 

  •  BeatStep vysílá zprávy MIDI clock současně na MIDI výstup i USB MIDI 

  •  Když je BeatStep v módu SEQ, tempo sekvence se dá nastavit pomocí velkého enkodéru

5.4.2 Jako Slave

BeatStep se synchronizuje na externí USB MIDI clock, když tlačítko EXT SYNC svítí. Když je v módu Slave:

  •  Tlačítka PLAY/STOP už neovládají interní sekvencer; to dělá transportní sekce master clocku. Ale i tak  
    tlačítka PLAY/STOP stále vysílají jakékoliv jiné MIDI zprávy tak, jak byly naprogramované v MIDI Control  
    Centru. 

  •  BeatStep přeposílá synchronizační zprávy přijaté z USB MIDI na svůj MIDI out konektor 

  •  Tempo sekvence je řízené z Master zdroje
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5.5  Nastavení sekvence, které najdete pouze v MIDI Control Centru

5.5.1 Kanál sekvenceru (Sequencer Channel)

Globální MIDI kanál a kanál sekvenceru jsou přednastavené na stejnou hodnotu (MIDI kanál 1). Ale mohou být 
nastavené nezávisle, takže můžete jedno zařízení ovládat enkodéry a pady v CNTRL módu, a sekvencer může hrát 
na druhém zařízení.

Sequencer Channel najdete na pravé straně okna MIDI Control Centra.

5.5.2 Swing

Nastavení swingu může posouvat časování not v sekvenci tak, že prodlužuje první notu z páru a zkracuje druhou.

Předpokládejme, že Step Size je nastavená na 1/8, stane se následující:

  •  S nastavením swingu na 50 % má každá nota stejnou délku, výsledkem jsou rovné 1/8 noty 

  •  Pokud hodnota swing přesahuje 50 %, první 1/8 nota je podržená déle a druhá je hraná stále později  
    a krátce

  •  Maximální nastavení swingu je 75 % s rozdíly v délce a pozici první a druhé noty, jak ukazuje následující  
    notový zápis:

Pôvodné nastavenie swingu je 50 % pre každú sekvenciu.

5.5.3 Gate Time

Při nastavení parametru Legato na Off (viz sekce 5.5.5 níže) je možné nastavit délku všech not v sekvenci na  
stejnou hodnotu bez změny jejich rytmu. Rozsah tohoto parametru je od 50 % (beze změny) do 99 % (maximum). 
Při nastavení 99 % přijde příkaz Note Off těsně před dalším příkazem Note On.

Když byl zapnutý parametr Legato, nastavení parametru Gate Time nezpůsobí změnu. Ale bude tam stále, i když 
znovu nastavíte Legato na Off.

Přednastavená hodnota Gate Time je 50 %.

5.5.4 User Scale

Tak, jako kterákoliv jiná stupnice, i uživatelská User Scale se dá vybrat z předního panelu BeatStepu (viz sekce 5.2.1 
pro detaily). MIDI Control Center vám umožňuje definovat, které noty se budou nacházet v User Scale. Tento proces 
je popsaný v sekci 4.8.

5.5.5 Legato

Jsou zde tři módy Legata:

  •  Off, což znamená žádné legato. Toto je výchozí nastavení. 

  •  Legato, což je popsané níže 

  •  Legato Reset: podobné jako Legato, s výjimkou, že vysílá příkaz Note Off pro poslední notu sekvence  
    a potom vyšle příkaz Note On pro první notu v sekvenci na začátku každé smyčky sekvence.

Tytéž koncepty platí pro signály vysílané do CV/Gate jacků.
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Zde jsou dva příklady typické odezvy na různé nastavení módu Legato:

       5.5.5.1  Legato Off

Při Legato Off jsou noty úplně oddělené:

  •  Krok 1 hraje
   - Je vyslaný signál Note 1 On
   - Signál Note 1 Off je vyslaný předtím než zahraje krok 2

  •  Krok 2 hraje
   - Je vyslaný signál Note 2 On
   - Signál Note 2 Off je vyslaný předtím než zahraje krok 3, atd.

       5.5.5.2  Legato On

Při Legato nastaveném na On se signály Note Off a Note On mezi jednotlivými kroky sekvence překrývají. Takže 
náběh nové noty nebude na přijímacím zařízení slyšet:

  •  Krok 1 hraje
   - Je vyslaný signál Note 1 On

  •  Krok 2 hraje
   - Je vyslaný signál Note 2 On
   - Signál Note 1 Off je vyslaný hned po zprávě Note 2 On

  •  Krok 3 hraje
   - Je vyslaný signál Note 3 On
   - Signál Note 2 Off je vyslaný hned po zprávě Note 3 On, atd.

Pamatujte: s Legato nastavením Off může být délka každé noty ovlivněná nastavením Gate Time (viz sekce 5.5.3). 
Když je Legato nastavené na On, přebije nastavení Gate Time.

V této kapitole nabízíme přehled USB a MIDI funkcionality a potom se zaměříme na vlastnosti obvodů CV/Gate.

Schémata propojení pro každý z těchto technologií se nacházejí v sekci 1.1.2.

6.1  USB/MIDI funkcionalita

6.1.1 Porty USB a MIDI Out

BeatStep dokáže vysílat téměř jakýkoliv druh MIDI dat ze svých ovladačů přes své konektory USB a MIDI Out. 
Také dokáže propouštět stejná MIDI data z počítače do konektoru MIDI Out: Note data, CC values, Program/Bank  
changes, timing data, MMC, NRPN a RPN.

Je pouze několik typů MIDI dat, které BeatStep nedokáže generovat anebo propouštět z vašeho počítače, jako 
vzácný příklad jsou data System Exclusive.

6.1.2 Tři typy propojení: každému jeho vlastní data

S konektory USB, MIDI Out a CV/Gate nabízí BeatStep tři různé způsoby vysílání informací do okolního světa. Ale to 
neznamená, že vysílá každému cíli stejná data.

Z předního panelu BeatStepu můžete nastavit Globální MIDI kanál (viz sekce 2.4), a všechno co BeatStep generu-
je, bude vysílané na tomto kanálu. Ale MIDI Control Center můžete použít na přiřazení nezávislého MIDI kanálu 
sekvenceru a konektorům CV/Gate.

To znamená, že pady a enkodéry můžete ovládat něco na MIDI kanálu 1, sekvencer vysílá  notová data něčemu  
jinému na MIDI kanálu 2, a konektory CV/Gate ovládají notová data modulárního syntetizéru z MIDI kanálu 3 vašeho 
DAW.

6  BEATSTEP JAKO CV/GATE ANEBO MIDI ROZHRANÍ
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6.1.3 Nastavení kanálu sekvenceru (pouze MIDI Control Center)

Jedna důležitá věc: parametr Global Channel má 16 dostupných nastavení (jedno pro každý MIDI kanál), ale 
parametr Sequencer Channel nabízí 17 nastavení: jedno pro každý z 16 MIDI kanálů, plus ještě jeden označený 
Global. Jsou situace, ve kterých by mohla být volba Global lepší variantou.

A to z důvodu: pokud je parametr Sequencer Channel nastavený na Global, potom při změně nastavení Global 
Channel se změní i Sequencer Channel. Tedy pokud chcete, aby sekvencer vždy vysílal na stejném MIDI kanálu jako 
enkodéry a pady, bude potřeba změnit pouze jeden parametr (Global Channel) místo dvou.

6.2  CV/Gate funkcionalita

6.2.1 Výběr správného zdroje pro signály CV/Gate

Pady a sekvencer generují informace, které se dají jednoduše přeložit do CV/Gate signálů a pak poslat do 
připojeného zařízení.

Také je možné vysílat data MIDI not přes USB z konkrétní MIDI stopy ve vašem DAW softwaru do konektorů  
CV/Gate BeatStepu.

Přesto je potřeba mít na mysli dvě věci:

  •  Konektory CV/Gate na kterémkoliv zařízení jsou monofonní. A pokud vyberete v DAW stopu  obsahující  
    polyfonní data, prioritu bude mít nejnižší nota. Nejlepší je ujistit se, že najednou hraje pouze jedna  
    MIDI nota na MIDI kanálu posílaném do CV/Gate konektorů. 

  •  Konektory CV/Gate na kterémkoliv zařízení vysílají pouze velmi jednoduché signály: výška tónu a nota  
    zapnutá/vypnutá. Nedají se přes ně vysílat MIDI data ovládající například ADSR úrovně na vašem  
    modulárním syntetizátoru. Jinými slovy, všechna nastavení vašeho modulárního syntetizátoru je  
    potřeba udělat na něm samotném; enkodéry BeatStepu nedokáží řídit parametry syntetizátoru přes  
    konektory CV/Gate.

6.2.2 Nastavení kanálu CV/Gate (pouze MIDI Control Center)

Další důležitá věc: parametr Global Channel má 16 dostupných nastavení (jedno pro každý MIDI kanál), ale parametr 
CV/Gate Channel nabízí 17 nastavení: jedno pro každý z 16 MIDI kanálů, plus ještě jeden označený Global. Jsou  
situace, ve kterých by mohla být volba Global lepší variantou.

Například pokud je parametr CV/Gate Channel nastavený na Global, potom při změně nastavení Global Channel 
se změní i CV/Gate Channel. Tedy pokud potřebujete změnit přiřazení MIDI kanálu enkodérům a padům, ale vždy 
budete chtít, aby pady vysílaly notová data přes CV/Gate konektory, bude potřeba změnit pouze jeden parametr 
(Global Channel) místo dvou.

6.2.3 Specifikace CV/Gate BeatStepu

Některé analogové syntetizátory mají neobvyklé implementace, které nejsou plně kompatibilní se signály CV/Gate 
BeatStepu. Prosím porovnejte si jejich specifikace před koupí, abyste měli jistotu, že zařízení budou spolu správně 
fungovat.

Toto jsou elektrické signály vysílané BeatStepem přes CV a Gate konektory:

  •  Control Voltage: 1 Volt/oktávu, od 0 V do 7 V

  •  Gate output: 8 Voltů
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Následující tabulka uvádí původní nastavení pro každý CNTRL preset:

7  PŮVODNÍ NASTAVENÍ


