
LEICA M11
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
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OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE

Model aparatu Wersja oprogramowania sprzętowego
Leica M11 1.3.0.0

 _NOWE: Korekcja perspektywy

 _ZAAWANSOWANE: Dodatkowa metoda pomiaru ekspozycji  Highlight-weighted 

 _ZAAWANSOWANE: Dodatkowa opcja przechowywania  DNG on SD /JPG on IN 

 _UDOSKONALONE: Poprawianie błędów w oprogramowaniu sprzętowym
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AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA  
SPRZĘTOWEGO
Leica nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem i optymalizacją 
Państwa aparatu. Ponieważ bardzo wiele funkcji aparatu jest ste-
rowanych wyłącznie oprogramowaniem, ulepszenia i rozszerzenia 
zakresu funkcji mogą być zainstalowane w aparacie w późniejszym 
czasie. W tym celu Leica oferuje w nieregularnych odstępach cza-
su aktualizacje oprogramowania, które są dostępne do pobrania 
na naszej stronie internetowej.
Po zarejestrowaniu aparatu, Leica będzie informować Państwa 
o wszelkich nowych aktualizacjach. Użytkownicy programu Leica 
FOTOS są również automatycznie informowani o aktualizacjach 
oprogramowania sprzętowego dla swoich aparatów Leica.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można instalować na 
dwa różne sposoby:
 – wygodnie za pomocą aplikacji Leica FOTOS
 – bezpośrednio w menu aparatu

Aby ustalić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana
 ▸ W menu głównym wybrać  Camera Informations 

• Bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego jest wyświetlana 
obok punktu menu  Camera firmware version .

Dalsze informacje dotyczące rejestracji, aktualizacji oprogra-
mowania sprzętowego i pobierania plików dla aparatu, a także 
wszelkie zmiany i uzupełnienia informacji zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi można znaleźć w części „Obszar Klienta” pod 
adresem:
club.leica-camera.com
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PRZEPROWADZANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMO-
WANIA SPRZĘTOWEGO

Przerwanie trwającej aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
może spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie urzą-
dzenia!
Dlatego podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 
należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe instrukcje:
• Nie wyłączać aparatu!
• Nie wyjmować karty pamięci!
• Nie wyjmować akumulatora!
• Nie zdejmować obiektywu!

Wskazówki
• Jeśli akumulator nie jest wystarczająco naładowany, pojawi się 

komunikat ostrzegawczy. W takim przypadku należy najpierw 
naładować akumulator i powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

• W podmenu  Camera Informations  znajdują się dalsze znaki lub 
numery dopuszczenia właściwe dla danego urządzenia i kraju.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
 ▸ Całkowicie naładować i włożyć akumulator
 ▸ Usunąć z karty pamięci wszelkie pliki oprogramowania sprzę-

towego
• Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej wszystkich nagrań 

z karty pamięci, a następnie sformatowanie jej w aparacie.
(Uwaga: utrata danych! W przypadku formatowania karty pa-
mięci wszystkie znajdujące się na niej dane zostaną utracone.)

• Na wszelki wypadek należy również utworzyć kopię zapasową 
plików znajdujących się w pamięci wewnętrznej.

 ▸ Pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe
 ▸ Zapisać na karcie pamięci

• Plik z oprogramowaniem sprzętowym musi być zapisany na 
najwyższym poziomie karty pamięci (nie w podkatalogu).

 ▸ Włożyć kartę pamięci do aparatu
 ▸ Włączyć aparat
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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA APARATU
 ▸ Przeprowadzić przygotowania
 ▸ W menu głównym wybrać  Camera Informations 
 ▸ Wybrać  Camera firmware version 
 ▸ Wybrać  Firmware update 

• Zostanie wyświetlone zapytanie z informacją o aktualizacji.
 ▸ Sprawdzić informacje o wersjach
 ▸ Wybrać  Yes 

• Pojawia się zapyta-
nie  Do you want to save profiles on SD card? 

 ▸ Wybrać  Yes / No 
• Aktualizacja rozpocznie się automatycznie.
• Podczas tego procesu miga dolna dioda statusu.
• Po pomyślnym zakończeniu zostanie wyświetlony odpowiedni 

komunikat i aparat uruchomi się ponownie.

Wskazówka
• Po ponownym uruchomieniu urządzenia należy ponownie 

ustawić datę i godzinę oraz język. Pojawia się odpowiednie 
zapytanie.
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KOREKCJA PERSPEKTYWY
Dzięki tej dodatkowej funkcji wyświetlana jest ramka podrzędna, 
która pokazuje oczekiwany fragment obrazu po korekcji perspek-
tywy pionowo biegnących linii. Korekcja perspektywy pozwala na 
uzyskanie prostszych linii pionowych i prostego horyzontu, co daje 
efekt naturalnego obrazu, zwłaszcza w przypadku zdjęć architek-
tury.
Funkcja „korekcji perspektywy” oblicza przekrój obrazu oraz 
niezbędne wyrównanie na podstawie rzeczywistych kątów obrotu 
kamery i używanego obiektywu. Oznacza to, że o korekcji decyduje 
orientacja aparatu podczas ekspozycji (określana przez wewnętrzne 
czujniki aparatu), a nie linie widoczne na fotografowanym obiekcie. 
To odróżnia tę funkcję od automatycznych korekcji perspektywy 
w postprocessingu, które są zwykle oparte na zawartości obrazu.
Sposób działania zależy od użytego formatu zapisu (JPG lub DNG). 
W przypadku zdjęć w formacie JPG korekcja jest wykonywana bez-
pośrednio w aparacie, a poprawione zdjęcie jest zapisywane. Pod-
czas wykonywania zdjęć w formacie DNG odpowiednie informacje 
są zapisywane w metadanych oryginalnego zdjęcia. Korekcja jest 
następnie wykonywana automatycznie* w programie takim jak 
Adobe Photoshop Lightroom® czy Adobe Photoshop®.
Ustawienie fabryczne:  Off 
  

 * Aby uzyskać więcej informacji patrz str. 8.

Wskazówki
• Przy dużych kątach nachylenia wyrównanie niezbędne do pełnej 

korekcji perspektywy byłoby zbyt ekstremalne. Z tego powodu 
funkcja ta nie jest automatycznie realizowana lub jest realizowana 
tylko częściowo, jeśli kąt jest zbyt duży. W takim przypadku zaleca 
się wykonanie zdjęć w formacie DNG i wprowadzenie odpowied-
nich poprawek w procesie przetwarzania końcowego.

• W przypadku tej funkcji musi być znana ogniskowa obiektywu. 
W przypadku korzystania z obiektywów M z kodowaniem 6-bito-
wym jest to określane automatycznie. W przypadku korzystania 
z innych obiektywów typ obiektywu należy wprowadzić ręcznie 
( Lens Detection ).

• Gdy funkcja  Perspective Control  jest aktywna, ze względów 
technicznych nie jest wyświetlany histogram.

• Funkcji  Digital Zoom  und  Perspective Control  nie można ak-
tywować jednocześnie. Po wybraniu jednej funkcji druga jest 
automatycznie dezaktywowana.
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Tej funkcji można używać tylko w trybie Live View.
 ▸ W razie potrzeby aktywować tryb Live View
 ▸ W menu głównym wybrać  Perspective Control 
 ▸ Wybrać  On 

WŁĄCZONA KOREKCJA PERSPEKTYWY

WYKRYTA PERSPEKTYWA W TRYBIE LIVE VIEW

SKORYGOWANA PERSPEKTYWA W TRYBIE ODTWARZANIA
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NAGRANIA W FORMACIE JPG
W przypadku zdjęć w formacie JPG korekcja jest wykonywana bez-
pośrednio w aparacie i zapisywane jest tylko skorygowane zdjęcie. 
Zawartość obrazu, która znajduje się poza ramką, jest tracona.

NAGRANIA W FORMACIE DNG
Podczas fotografowania w formacie DNG cały obraz z matrycy jest 
zawsze zapisywany w niezmienionej postaci. Informacje ustalone 
na podstawie korekcji perspektywy są zapisywane w metadanych 
ujęcia. Korekcja jest następnie wykonywana w programie takim 
jak Adobe Photoshop Lightroom® czy Adobe Photoshop®. W trybie 
odtwarzania w aparacie wyświetlana jest skorygowana (podglądo-
wa) wersja nagrania (miniatura). Dotyczy to również automatycz-
nego odtwarzania po nagraniu.
Z kolei podczas otwierania pliku w programie Adobe Photoshop 
Lightroom® lub Adobe Photoshop® zazwyczaj pojawia się oryginal-
ny zapis. Jednak w zależności od domyślnych ustawień programu 
obraz skorygowany zgodnie z ramką podrzędną może być wyświe-
tlany bezpośrednio po jego otwarciu.

KOREKCJA PERSPEKTYWY W ADOBE LIGHTRO-
OM® ORAZ ADOBE PHOTOSHOP®

W przypadku zdjęć w formacie DNG korekcję perspektywy można 
przeprowadzić podczas przetwarzania końcowego, np. w pro-
gramie Adobe Photoshop Lightroom® lub Adobe Photoshop®. 
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy 
internetowej firmy Adobe.

ADOBE LIGHTROOM®:
https://helpx.adobe.com/pl/lightroom-classic/help/guided-upri-
ght-perspective-correction.html

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

ZASTOSOWANIE KOREKCJI I WYŚWIETLENIE LINII POMOCNICZYCH
Aby zastosować wstępne ustawienie korekcji aparatu i wyświetlić 
prowadnice, należy wybrać funkcję „Z prowadnicami” w obszarze 
„Geometria” > „Wyprostuj”.
Jeśli jako ustawienie domyślne dla formatu RAW wybrano opcję 
„Ustawienia aparatu”, korekcja jest stosowana automatycznie przy 
otwieraniu.
W każdym przypadku korekcję można wyłączyć w pozycji „Wypro-
stuj”.

https://helpx.adobe.com/pl/photoshop/kb/acr-raw-defaults.html
 ▸ Wybierz opcję „Ustawienia aparatu” jako domyślne ustawienie 

RAW.
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METODA POMIARU EKSPOZYCJI  
„PODKREŚLONE JASNE OBSZARY”

METODY POMIARU EKSPOZYCJI
Można wybrać następujące metody pomiaru ekspozycji.
Ustawienie fabryczne:  Multi-field 

Punkt

Podkreślone w centrum

Podkreślone jasne obszary

Wielopolowe

PUNKT
Rejestrowany i oceniany jest tylko mały obszar oznaczony kółkiem 
w środku obrazu ekranu. Pole pomiarowe można przesuwać.

PODKREŚLONE W CENTRUM
W tej metodzie uwzględnia się całe pole obrazu. Jednak części 
obiektu uchwycone w centrum w znacznie większym stopniu wpły-
wają na obliczanie wartości ekspozycji niż obszary peryferyjne.

PODKREŚLONE JASNE OBSZARY
W tej metodzie uwzględnia się całe pole obrazu. Wartość ekspo-
zycji jest jednak dostosowywana do tych części motywu, które 
są jaśniejsze niż przeciętnie. Pozwala to uniknąć prześwietlenia 
jasnych części motywu bez konieczności ich bezpośredniego po-
miaru. Ta metoda pomiaru jest szczególnie przydatna w przypadku 
motywów, które są znacznie bardziej oświetlone niż reszta obrazu 
(np. osoby w świetle reflektorów) lub w przypadku powstawania 
odblasków (np. białe ubrania).

Wielopolowe Podkreślone jasne 
obszary
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WIELOPOLOWE
Ta metoda pomiaru opiera się na uzyskaniu kilku wartości pomia-
rowych. Są one obliczane w algorytmie w zależności od sytuacji 
i dają w rezultacie wartość ekspozycji dopasowaną do odpowied-
niego odwzorowania założonego tematu głównego.

 ▸ W menu głównym wybrać  Exposure Metering 
 ▸ Wybrać żądaną metodę pomiaru

( Spot ,  Center-weighted ,  Highlight-weighted ,  Multi-field )
• Ustawiona metoda pomiaru jest wyświetlana na pasku 

nagłówka ekranu w trybie Live View oraz na ekranie statusu 
podczas korzystania z wizjera.

W przypadku pomiaru punktowego pole pomiarowe można prze-
suwać:
 ▸ Dotknąć żądane miejsce na ekranie

albo
 ▸ Nacisnąć przycisk wyboru w wybranym kierunku

Niezależnie od tego, czy funkcja Live View jest aktualnie aktywna, 
czy nie, można korzystać ze wszystkich metod pomiaru ekspozycji. 
W każdym przypadku ekspozycja jest mierzona za pomocą czujnika 
ekspozycji. Wskaźniki używane do szacowania prawidłowej ekspo-
zycji różnią się w przypadku dalmierza i Live View.
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ZARZĄDZANIE DANYMI

OPCJE PRZECHOWYWANIA
I

Aparat Leica M11 ma 64 GB pamięci wewnętrznej. W połączeniu 
z włożoną kartą pamięci daje to różne możliwości przechowywania 
danych.
Ustawienie fabryczne:  DNG+JPG first on SD 

 ▸ W menu głównym wybrać  Storage Options 
 ▸ Wybrać żądane ustawienie

Na ekranie statusu ikona wskazuje wybrane ustawienie.

Wskaźnik Opcja przechowywania
 DNG+JPG first on SD 
Pliki są najpierw zapisywane na włożonej karcie 
pamięci aż do jej zapełnienia. Następnie pliki są 
zapisywane w pamięci wewnętrznej.
 DNG+JPG first on IN 
Pliki są najpierw zapisywane w pamięci wewnętrznej 
aż do jej zapełnienia. Pliki są następnie zapisywane 
na włożonej karcie pamięci.
 DNG on SD /JPG on IN 
Nagrania są zapisywane oddzielnie w zależności 
od formatu. Pliki JPG są zapisywane w pamięci we-
wnętrznej, a pliki DNG na karcie pamięci.
 DNG on IN /JPG on SD 
Nagrania są zapisywane oddzielnie w zależności od 
formatu. Pliki DNG są zapisywane w pamięci we-
wnętrznej, a pliki JPG na karcie pamięci.
 DNG+JPG on IN=SD 
Wszystkie pliki są zapisywane w obu miejscach 
pamięci. Oznacza to, że przez cały czas istnieje 
kompletna kopia zapasowa wszystkich nagrań.
 DNG+JPG only on SD 
Wszystkie pliki są zapisywane na włożonej karcie 
pamięci. Pamięć wewnętrzna pozostaje niewykorzy-
stana.
Brak opcji przechowywania.
Ta informacja pojawia się, gdy nie jest włożona karta 
SD. Pliki są zapisywane w pamięci wewnętrznej (nie-
zależnie od wybranego ustawienia).
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