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FIRMWARE

Model fotoaparátu Verze firmwaru
Leica M11 1.3.0.0

 _NOVINKA: Korekce perspektivy

 _ROZŠÍŘENÍ: Dodatečná metoda měření expozice  Highlight-weighted 

 _ROZŠÍŘENÍ: Dodatečná možnost uložení  DNG on SD /JPG on IN 

 _ZDOKONALENO: Odstranění chyb ve firmwaru
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AKTUALIZACE FIRMWARU
Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimaliza-
cích Vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu 
zcela ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního 
rozsahu na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto 
důvodu nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firm-
waru, které lze stáhnout z našich webových stránek.
Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech 
nových aktualizacích. Uživatelé aplikace Leica FOTOS jsou také 
automaticky informováni o aktualizacích firmwaru pro své fotoapa-
ráty Leica.

Aktualizace firmwaru lze instalovat dvěma různými způsoby.
 – Pohodlně pomocí aplikace Leica FOTOS
 – Přímo přes nabídku fotoaparátu

Ke zjištění, která verze firmwaru je nainstalovaná
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Camera Information 

• Vedle bodu nabídky  Camera Firmware Version  se zobrazí 
aktuální verze firmwaru.

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich 
stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky 
k pokynům v tomto návodu, najdete v „zákaznické sekci“ našich 
webových stránek na stránce:
club.leica-camera.com
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PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU

Přerušení probíhající aktualizace firmwaru může vést k závažným 
a nenapravitelným škodám vašeho vybavení!
Během aktualizace firmwaru proto musíte věnovat zvláštní pozor-
nost následujícím upozorněním:
• Nevypínejte fotoaparát!
• Nevyjímejte paměťovou kartu!
• Nevyjímejte baterii!
• Nesnímejte objektiv!

Upozornění
• Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. 

V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše 
popsaný postup.

• V podnabídce  Camera Informations  naleznete další registrační 
značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou 
zemi.

PŘÍPRAVY
 ▸ Baterii kompletně nabijte a vložte
 ▸ Všechny případné soubory firmwaru vymažte z paměťové karty

• Doporučuje se, všechny snímky z paměťové karty uložit a 
poté je formátovat do fotoaparátu.
(Pozor: ztráta dat! Během formátování paměťové karty se 
veškerá uložená data ztratí.)

• Soubory ve vnitřní paměti by měly být rovněž zálohovány.
 ▸ Stáhněte si nejnovější firmware
 ▸ Uložte jej na paměťovou kartu

• Soubor firmwaru musí být uložen v horní rovině paměťová 
karty (ne v podsložce).

 ▸ Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
 ▸ Zapněte fotoaparát
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AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU
 ▸ Provedení přípravy
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Camera Informations 
 ▸ Zvolte  Camera firmware version 
 ▸ Zvolte  Firmware update 

• Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
 ▸ Prověřte informace o verzi aktualizace
 ▸ Zvolte  Yes 

• Objeví se výzva  Do you want to save profiles on SD card? .
 ▸ Zvolte  Yes / No 

• Aktualizace se spustí automaticky.
• Během procesu bliká stavová kontrolka LED.
• Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení a foto-

aparát se restartuje.

Upozornění
• Po novém spuštění musí být znovu nastaven jak datum & čas, 

ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.
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KOREKCE PERSPEKTIVY
Při této pomocné funkci se zobrazí pomocný rámeček, který 
zobrazuje očekávanou část snímku po korekci perspektivy svisle 
sbíhavých linií. Korekcí perspektivy se všeobecně docílí přímých 
svislých linií a rovného horizontu, což zajišťuje přirozený obrazový 
efekt, zejména při pořizování architektonických snímků.
Funkce „korekce perspektivy“ vypočítává výřez obrazu a potřebnou 
korekci na základě skutečných úhlů naklonění kamery a použitého 
objektivu. To znamená, že pro korekci je rozhodující vyrovnání kame-
ry během pořizování snímku (stanovené interními snímači kamery), 
a nikoli linie viditelné v motivu. Tím se funkce odlišuje od automa-
tických korekcí perspektivy s dodatečnou úpravou, které závisí na 
obsahu snímku.
Funkce závisí na použitém formátu snímku (JPG nebo DNG). U 
snímků ve formátu JPG se korekce provádí přímo ve fotoaparátu a 
uloží se opravený obraz. Při záznamu ve formátu DNG se odpoví-
dající informace zapisují do metadat originálního obrazu. Korekce 
se poté automaticky provede pomocí programu jako je Adobe Pho-
toshop Lightroom® nebo Adobe Photoshop®*.
Tovární nastavení fotoaparátu:  Off 

* Další informace k tomuto tématu najdete na str. 8.

Upozornění
• U velkých úhlů naklonění by byla úprava perspektivního zkreslení 

nutná pro korekci perspektivy příliš extrémní. Z tohoto důvodu 
se funkce u velkých úhlů neprovádí automaticky nebo se provede 
jen částečně. V takovém případě je vhodné pořizovat snímky ve 
formátu DNG a provést požadované opravy při dodatečné úpravě.

• Pro tuto funkci musí být známa ohnisková vzdálenost objektivu. 
Při použití M-objektivů s 6bitovým kódováním se tato určí au-
tomaticky. Jestliže použijete jiné objektivy musíte typ objektivu 
nastavit manuálně.( Lens Detection ).

• Zatímco je aktivovaná funkce  Perspective Control , nezobrazí se 
z technických důvodů žádný histogram.

• Funkce  Digital Zoom  a  Perspective Control  nelze aktivovat sou-
časně. Při volbě jedné funkce, druhá se automaticky deaktivuje.
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Tuto funkci lze použít jen v režimu Live View.
 ▸ Popř. aktivujte Live View
 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Perspective Control 
 ▸ Zvolte  On 

AKTIVOVANÁ KOREKCE PERSPEKTIVY

DETEKTOVANÁ PERSPEKTIVA V REŽIMU LIVE VIEW

KOREKCE PERSPEKTIVY V REŽIMU PROHLÍŽENÍ
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SNÍMKY VE FORMÁTU JPG
U snímků ve formátu JPG se korekce provádí přímo ve fotoaparátu 
a ukládá se pouze opravený obraz. Obsahy obrazu, které se nachá-
zejí mimo rámečku, se ztratí.

SNÍMKY VE FORMÁTU DNG
U snímků ve formátu DNG se vždy beze změny uloží celkový obraz 
snímače. Informace stanovené korekcí perspektivy se zapisují 
do metadat snímku. Poté se provede korekce pomocí vhodné-
ho softwaru, jako je Adobe Photoshop Lightroom® nebo Adobe 
Photoshop®. V režimu prohlížení fotoaparátu se zobrazí opravená 
verze (náhled) snímku (Thumbnail). Toto platí také pro automatické 
prohlížení po pořízení snímku.
Při otevření souboru pomocí Adobe Photoshop Lightroom® nebo 
Adobe Photoshop® se naopak zobrazí originální snímek. V závis-
losti na přednastavení programu se však při otevření může zobra-
zit přímo opravený snímek podle pomocného rámečku.

KOREKCE PERSPEKTIVY V ADOBE LIGHTROOM®  
A ADOBE PHOTOSHOP®

U snímků ve formátu DNG se může korekce perspektivy provést  
v rámci dodatečné úpravy např. v programu Adobe Photoshop  
Lightroom® nebo Adobe Photoshop®. Podrobné informace k tomuto 
tématu naleznete v online nápovědě Adobe.

ADOBE LIGHTROOM®:
https://helpx.adobe.com/cz/lightroom-classic/help/guided-upright-
-perspective-correction.html

ADOBE PHOTOSHOP®:
https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/using/perspective-warp.
html

POUŽITÍ KOREKCE A ZOBRAZENÍ ŘÁDKŮ NÁPOVĚDY
Chcete-li použít předvolbu korekce fotoaparátu a zobrazit po-
mocné čáry, je třeba vybrat funkci „S řádky nápovědy“ v položce 
„Geometrie“ > „Upright“.
Pokud je jako výchozí nastavení RAW vybráno "Nastavení fotoapa-
rátu", použije se korekce automaticky při otevření.
V každém případě lze korekci deaktivovat v části „Upright“.

https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/kb/acr-raw-defaults.html
 ▸ Jako standardní nastavení RAW zvolte „Nastavení fotoaparátu“
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METODA MĚŘENÍ EXPOZICE „ZDŮRAZNĚNÍ 
SVĚTLÉ OBLASTI“

METODY MĚŘENÍ EXPOZICE
Lze zvolit následující metody měření expozice.
Tovární nastavení:  Multi-field 

Spot

Zdůrazněný střed

Zdůrazněné světlé oblasti

Více polí

SPOT
Tato metoda měření se výhradně soustředí na malý kruh uprostřed 
obrazu displeje, který bude zachycen a vyhodnocen. Měřicí pole 
lze posouvat.

ZDŮRAZNĚNÝ STŘED
Tato metoda zohledňuje celé obrazové pole. Části motivu, nachá-
zející se ve středu obrazu, však mnohem více ovlivňují výpočet 
hodnoty expozice než okrajové oblasti.

ZDŮRAZNĚNÉ SVĚTLÉ OBLASTI
Tato metoda zohledňuje celé obrazové pole. Hodnota expozice 
je však upravena podle nadprůměrně jasných částí motivu. To 
pomáhá zabránit přeexponování světlých částí motivu, aniž by bylo 
nutné je přímo měřit. Tato metoda měření je zvláště vhodná pro 
motivy, které jsou osvětleny mnohem silněji než zbytek obrazu 
(např. lidé ve světlech reflektorů) nebo se odrážejí nadprůměrně 
silně (např. bílé oblečení).

Více polí Zdůrazněné světlé 
oblasti
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VÍCE POLÍ
Tato metoda je založena na záznamu více měřených hodnot. Tyto 
hodnoty budou pomocí vzorce přepočítány na danou situaci a 
poskytnou hodnotu expozice, která je přizpůsobena na patřičné 
reprodukci předpokládaného hlavního motivu.

 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Exposure Metering 
 ▸ Zvolte požadovanou měřící metodu

( Spot ,  Center-Weighted ,  Highlight-Weighted ,  Multi-Field )
• Nastavená měřící metoda bude zobrazena v záhlaví displeje 

režimu Live View; při použití hledáčku ve stavové obrazovce.

Při bodovém měření může být měřící pole posunuto:
 ▸ Dotkněte se krátce displeje na požadovaném místě

nebo
 ▸ Stiskněte volící tlačítko požadovaným směrem

Bez ohledu na to, zda je režim Live View právě aktivní, lze použít 
všechny metody měření expozice. V každém případě se expozice 
měří pomocí snímače snímání. Zobrazení používaná k odhadu 
správné expozice se však liší mezi dálkoměrem a Live View.



CS

12

SPRÁVA DAT

MOŽNOSTI ULOŽENÍ
I

Leica M11 má interní paměť 64 GB. V kombinaci s vloženou pamě-
ťovou kartou tak získáte různé možnosti ukládání dat.
Tovární nastavení:  DNG+JPG first on SD 

 ▸ V hlavní nabídce zvolte  Storage Options 
 ▸ Zvolte požadované nastavení

Na stavové obrazovce je symbolem označeno vybrané nastavení.

Zobra-
zení

Možnosti uložení

 DNG+JPG first on SD 
Soubory se nejprve ukládají na vloženou paměťovou 
kartu, dokud není plná. Poté se soubory uloží do 
vnitřní paměti.
 DNG+JPG first on IN 
Soubory se nejprve ukládají do vnitřní paměti, dokud 
se nezaplní. Soubory se poté uloží na vloženou pa-
měťovou kartu.
 DNG on SD /JPG on IN 
Snímky se ukládají odděleně podle formátu. Soubory 
JPG se ukládají do interní paměti, soubory DNG na 
paměťovou kartu.
 DNG on IN /JPG on SD 
Snímky se ukládají odděleně podle formátu. Soubory 
DNG se ukládají do interní paměti, soubory JPG na 
paměťovou kartu.
 DNG+JPG on IN=SD 
Všechny soubory jsou uloženy v obou paměťových 
místech. To znamená, že vždy existuje kompletní 
záložní kopie všech snímků.
 DNG+JPG only on SD 
Všechny soubory jsou uloženy na vložené paměťové 
kartě. Vnitřní paměť zůstává nevyužitá.
Žádná možnost paměti.
Tento displej se zobrazí, když není vložena karta SD. 
Soubory se ukládají do vnitřní paměti (bez ohledu na 
zvolené nastavení).
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