
REGISTAX

Az alábbiakban a REGISTAX program honlapján található leírás fordítása olvasható. Sajnos a leírás
még a program Version 1-hez készült. Az, azóta megjelent Version 2 néhány helyen a
menüpontjaiban és egyéb részeiben eltér ugyan a leírtaktól, de mindez a program működésének és
használatának a megértését nem befolyásolja. A különböző menüpontok, kifejezések magyar
fordítása mellett ott olvasható azok eredeti angol megfelelője is, segítve ez által a program jobb
megismerését.

Help / Tartalomjegyzék:

Select Input / Bemeneti file kiválasztása
Select frames / Képkockák kijelölése
Set Alignment / Illesztés/igazítás megadása 
Align Frames / Frame-k illesztése
Tracking / Objektum követés
Optimisation / Optimalizálás
Graphs / Grafikonok
FFT-filter / FFT szűrő
Quality Filter / Minőség szűrő
Stacking / Összegzés
Partial Coverage / Részleges fedés
Image Processing / Feldolgozás
Wavelets / Hullámok

Select Input / Bemeneti file kiválasztása 

Ez a Registax kezdő képernyője miután a "Select Input / Bemeneti file kiválasztása" használatával
kiválasztunk egy file-t.

Select Input (dialog) / Bemeneti file kiválasztása (dialógus)

Amikor ezt a gombot megnyomjuk, akkor egy dialógus dobozt kapunk, ahol vagy egy video file-t (*.avi)
vagy egy bitmap file szekvenciát (*.bmp) tudunk kiválasztani.



Select / Deselect image / Kép kijelölés / Kép kijelölés megszüntetése

Ez a színes négyzet a kép státuszát mutatja. A zöld négyzet a kijelölt (ez az alapértelmezett) képeket
jelzi, a piros négyzet pedig azokat, amik nincsenek kijelölve. A kiválasztásról bővebben a "Select
Frames / Képkockák kijelölésé"-nél olvashatunk.

Show framelist / Képkocka lista megjelenítése

Ez a jelölőnégyzet egy listát jelenít meg az összes képkockáról/bitképről és az aktuális állapotáról,
hogy kiválasztott-e vagy sem. Bővebben a "Select Frames / Képkockák kijelölésé"-nél olvashatunk
róla.

Frameslider / Képkocka csúszka

Ezzel a vezérlővel a felhasználó a képkockákat/bitképeket tallózhatja. Az aktuális képkocka száma
jobbra látható és a BMP file neve pedig a státuszsor alatt jelenik meg.

FFT size / FFT méret

Az FFT (Fast Fourier Transform) mérete, a négyzet mérete, amit a képek illesztése/regisztrálása
során fog a program használni.

Select frames / Képkockák kijelölése

A felhasználónak meg van arra a lehetősége, hogy az AVI-file vagy a bitkép halmaz egy részében a
képkockákat kijelölje ill. megszüntesse a kijelölést. Ezt a Show framelist lehetőség bekapcsolásával
érhetjük el. (A csuszkától balra található.) Aztán megjelenik a képkockáknak/bitképeknek egy
görgethető listája, amiben mindegyik képkocka előtt egy jelölő pipa található alapértelmezésben. Ez
azt jelenti, hogy induláskor mindegyik kép ki van jelölve. A felhasználó most lépésről lépésre kijelölheti
/ megszüntetheti a kijelölést a listában (a képernyőn azonnal látszik a változás). Az állapot
megváltoztatásához nyomjuk meg a Space / Szóköz billentyűt vagy kattintsunk a jelölőnégyzetre,
egyszerre több képkocka státuszát is megváltoztathatjuk, ha kijelöltünk több képkockát majd ezek
után nyomjuk meg a space / szóköz billentyűt. Ennek hatása az alábbi képeken látható. A zöld és
piros négyzet az éppen aktív kép státuszát mutatja. (zöld = kiválasztott, piros = nincs kiválasztva).



Set alignment / Illesztés/igazítás megadása

Miután kiválasztottuk a frame-ket vagy mindent alapértelmezetten hagytunk, akkor elkezdhetjük a
képek illesztését / igazítását. Először annak a területnek a méretét (FFT méret / FFT size) kell
kiválasztanunk, amit az illesztés során használunk. Ez lefedheti a kép teljes témáját vagy a téma egy
meghatározóan kontraszt gazdag részét. Az alábbi kép esetében az alapértelmezett választást
hagytuk (128 pixel). A következő lépés annak eldöntése, hogy a kép mely részét használjuk az
illesztés elvégzéséhez. Válasszunk egy kontrasztban gazdag részt, és vigyük a kurzort a kép fölé. A
kurzor keresztről, négyzetre változik, ha a terület használható az illesztés elvégzésére. Az illesztő
négyzetnek semmilyen része nem lóghat ki a képhatárokon.

Align Frames / Frame-k illesztése

Az alábbi képen azt láthatjuk, hogy mi történik annak hatására, ha a bal egér gombbal rákattintunk az
egyik Jupiter hold árnyékára a Select Input page / Bemeneti File kiválasztása lapon. Egy fehér színű
négyzetet kapunk, ami körbehatárolja azt a területet, amit a regisztráció során referenciaként fogunk
használni. Gyakran az a jó, ha egy szép sok részlettel rendelkező frame-t választunk és a képnek, egy
átlagosnál kontrasztosabb részét jelöljük ki. Ezen oldal legtöbb funkciójának a magyarázatát az alábbi
képen az "aktív régiókra" (ahol kéz alakú lesz a kurzor) való kattintással érhetjük el.



Correlation type / Korreláció típusa

A Registax két különböző módon határozza meg, a frame-k közti legjobb eltolást. Ez a Cross / Kereszt
korreláció és a Phase / Fázis korreláció. A kereszt korreláció az alapértelmezett és valószínűleg a
leginkább használható. A fázis korreláció más megközelítést használ és néha jobb eredményt ad.

FFT-filter / Quality Estimate FFT-szűrő/minőség becslés

Ennek az oldalnak az egyik fontos tulajdonsága az FFT-szűrő ami a képek jobb regisztrációját teszi
lehetővé. Használatát egy külön részben fogjuk részletesebben ismertetni (lásd: FFT-filter / FFT
szűrő).
A "Minőség becslés" egy másik fontos része az eszköznek, az FFT információt felhasználva ez a
beállítás, lehetővé teszi a képek minőségének a megbecslését és minőség szerinti sorba rendezését.
Használata "kényes" így ezt szintén egy külön részben ismertetjük (lásd: Quality Filter / Minőség
szűrő).

Tracking / Objektum követés

Ezt az opció azért került a programba, hogy azokat a frame-ket is fel tudjuk dolgozni, ill. illeszteni, ahol
a rögzített objektum mindig máshol van a képen. A(z) "Track Object/Objektum követes" megpróbálja
követni az objektumot az utolsó pozíciója alapján. A nyomkövetés előrejelzés megpróbálja
megbecsülni, hol lesz az objektum a következő frame-n. Az utóbbi opció speciálisan a gyorsan mozgó
objektumok esetén praktikus (lásd: Tracking / Objektum követés).

Auto-optimize / Automatikus optimalizáció

Ez a funkció csak az illesztést követő optimalizáció alatt működik. Az optimalizációs rutin az illesztési
információkat használja fel és megkeresi a képek leginkább lehetséges eltolását, elmozdítását. Ezt a
kép és a referencia terület közti négyzetes eltérések összehasonlítása alapján becsli meg. Amikor ez
a különbség kisebb lesz, akkor az illesztést jobbnak ítéli. Az automatikus optimalizációval a határokat
szabjuk meg az optimalizálónak. Amikor az átlagos különbség a futások (minden kép optimalizálva
van) között kevesebb lesz, mint az automatikus optimalizációban beállított %, az optimalizálás
befejeződik.

Align all / mindegyik illesztése

Ez a nyomógomb elindítja az illesztési eljárást. Ha az automatikus optimalizáció be van kapcsolva,
akkor az optimalizáció szintén elindul.



Align one / Egy illesztése

Ezt akkor használjuk, ha egy képet akarunk illeszteni és ellenőrizni akarjuk a FFT szűrő / Minőségi
szűrő beállításait (lásd: FFT-szűrő / Minőségi szűrő).

Optimize / Optimalizálás

Ez a nyomógomb induláskor tiltva van és csak a képek illesztése után használható, amikor az
automatikus optimalizáció nincs beállítva. A nyomógomb mindegyik képet sorban optimalizálja, de
csak egyszer.

Align & Stack / Illesztés és Összerakás

Ez az "ülj le és dőlj hátra" parancs. Megnyomjuk a gombot és a program elindítja az illesztés /
optimalizálást és összerakja a képeket. Miután végeztünk, eljutunk az image processing /
képfeldolgozás lapra.

Tracking / Objektum követés

Ha az objektum, amit illeszteni akarunk, mozog a képterületen, mint ahogy a fenti képen is láthatjuk,
akkor be kell kapcsolnunk a(z) "Track object / Objektum követés" opciót. Az objektum követés
megpróbálja követni az objektumot az előző elmozdulás alapján. Ha az objektum csak kis mértékben
mozdult el balra, akkor feltételezhetjük, hogy a következő frame-n szintén ennyit mozdul el. Ha az
objektum állandó módon mozog, akkor ez a jellemző segít nyomon követni, a szükséges illesztést. Az
állandó mozgású vagy gyors mozgású objektumokat kivéve a "előre jósló" nyomkövetés is hasznos
lehet, ezzel a lehetőséggel a program az objektum előző elmozdulása alapján feltételezi az objektum
következő pozícióját. Ha az objektum a képen gyorsan vagy véletlen szerűen mozog, akkor azt
javasoljuk, hogy használjunk nagyobb FFT dobozt.

Optimisation / Optimalizálás

Miután az első kezdeti illesztés kész van, megpróbálhatjuk optimalizálni az illesztést azzal, hogy a kis
mértékben elcsúsztatott frame-eket összehasonlítjuk a referncia frame-mel, és kiszámoljuk a
különbségeket az illesztett területekre (az FFT méretével megegyezően). A különbség a frame-ben
lévő illesztett terület és a referencia terület négyzetes különbségeinek az összege. Ezt láthatjuk a
grafikonon, kék vonallal kirajzolva. Az optimalizációs eljárást lefuttathatjuk egyszer (nyomjuk meg az
"optimise" gombot) vagy állítsuk be az "Autooptimize"-t. Ez az opció addig fogja a különbséget
csökkenteni, míg az egymást követő optimalizációs futások közt kevesebb lesz az eltérés, mint a
beállított százalékos érték.(1%). A baloldali képeken ezt láthatjuk. A fölső képen az első futást
láthatjuk, vegyük észre, hogy a zöld vonal azt mutatja melyek a már optimalizált képek. Az első
optimalizálás után (fölül), a különbség 8%-al csökkent, ezért egy másik futás is elindul (alul).



Graphs / Grafikonok

A Registax-ban a grafikonok fontos részei a feldolgozásnak, a visszajelzésekben van nagy szerepük.
Jobbra láthatunk egy grafikont, ami általános az "illesztési állapot" során. A vörös vonal az
adatmennyiség különféle térbeli frekvenciáit (felbontás) mutatja. Az éles képeknek hosszabb uszálya
van (jobbra) mint az életlen képeknek. A Quality / Minőség és FFT beállítások mindig a grafikon
görbületétől jobbra lesznek.

Az illesztés után egy másik típusú grafikon jelenik meg. A vörös vonal most a sorba rendezett minden
egyes kép minőségét mutatja és a kék vonal pedig az illesztett területek (FFT méretű) négyzetes
különbségek összegét mutatja. Vegyük észre a referencia képen (differencia=0) nem a legjobb
minőségű kép, azonban a legjobb képek egyike. A frame-k első fele minőség csökkenést mutat, de a
különbség nem csökken drámaian. A második fele további csökkenést mutat a minőségben és
különbség hirtelen megugrik.

Az utolsó grafikon sok hasonlóságot mutat a fenti grafikonnal, de ez az optimalizáció alatti állapotot
mutatja. Egy zöld függőleges vonal mutatja, hogy éppen melyik kép van optimalizáció alatt. A kép az
optimalizáció egész ideje alatt, a maximális értéket fogja mutatni a grafikon tetején, ez azt jelenti, hogy
az optimalizáció után, a grafikon ténylegesen úgy nézhet ki, hogy növekszik, de ténylegesen a
maximum csökken és a különbségek minimalizálódnak.

FFT-filter / FFT szűrő

Ez egy példa az FFT szűrő használatának bemutatására. A baloldali képen egy FFT szűrő nélküli
feldolgozás, a jobboldalin pedig egy 20 pixeles FFT szűrővel végzett feldolgozás látható.Ezek a
grafikonok akkor jelennek meg, amikor az Align Frames / Framek illesztése lapon a "Show FFT / FFT
megjelenítése" és a "Show Graph / Grafikon megjelenítése" be van jelölve.

Az illesztés alatt a referencia kép és a frame amit illeszteni fogunk, egyesülnek és ennek
eredményeként egy FFT-spektrum kép fog megjelenni. Ezek a képek színesek és a szín skála piros



színű területe a legmagasabb értéket reprezentálja. A kép közepe képviseli a 0 elmozdulást X vagy Y
irányban, és amikor a piros terület pontosan középen van, akkor az elmozdulás a képek között 0,0.
Amikor a piros zóna félre megy a közepétől, az elmozdulás tiszta. A két FFT kép közel ugyanazt
mutatja, hogy a piros terület mindkettőn középen van. De a baloldali kép egy tiszta piros keresztet
mutat, valószínűleg hamis tüskékkel az FFT tengelyei mentén. A jobb oldali képen (ahol szűrést is
használtunk) a piros értékek közel kör alakú zónát alkotnak. Ez teszi ezt az elmozdulás becslést
megbízhatóbbá. Az FFT szűrő mérete a képtől függ. Az alábbi FFT-spektrum grafikonon az FFT filter
helyét egy kék vonal mutatja, helyes észrevétel, ha a szűrőt a grafikonon szereplő görbe jobb oldalára
visszük, akkor az FFT spektrum képén egy kicsi de kerek piros területet kapunk.

Az alábbi két kép még tisztábban mutatja a szűrés hatását, ismét a bal oldali képen nem volt szűrés a
jobboldalin pedig FFT szűrés volt. A baloldali kép ismét nagyon magas jel szintet mutat az Y
tengelyen, és nagy az esély arra, hogy téves legyen a beállítás. A jobb oldali képen egy tiszta zóna
látható, ami valószínűleg a legjobb az illesztéshez, ezen piros terület közepének a megbecslése nem
túl nehéz.



Quality Filter / Minőség szűrő

A sorozatból két képnek a minőségbecslését mutatjuk be fent ill. lent, az alábbi leírásban. Világosan
látszik a felső képen, hogy kevésbé éles, mint a lenti, és a minőségbecslés (0.32 vs. 0.36) is
megerősiti ezt a tényt. A minőségbecslés a képektől jobbra látható grafikonok (térbeli frekvencia)
adatain alapulnak. A piros vonal alatti értékösszegek számítottak és a törtszám, ami a zöld "minőségi
szűrő"-től jobbra található az pedig becsült érték. Ez azon a tényen alapul, hogy az élesebb / tisztább
kép relatíve nagyobb mennyiségben mutat finom részleteket (magasabb térbeli frekvencia) mint az
elmosódottabb képek. A szűrő helyzete döntő a megfelelő képminőség becslésben. Ha a szűrő közel
állna a nullához, akkor minden kép ugyanolyan minőségű (~1) lenne.

A különböző szűrők szembeötlő hatásokat produkálnak a minőség becslésben. Kezdjük a felső sornál.
Van egy minőségi szűrőnk 1.5-re és 15 pixelre beállítva. A baloldali spektrum képen láthatjuk, mit
csinál a szűrő egy egyedülálló képpel. Amikor 1-re állítjuk, a legtöbb érték a szűrőtől jobbra
helyezkedik el és innentől a minőség becsült értéke 0.59. A megfelelő grafikon jobb oldalt, azt mutatja,
hogy a minőségi különbségek (piros vonal) mindegyik képnél (minőség szerint rendezve vannak) csak
kis eltérést mutatnak, vagy nem mutatnak eltérést. Nézzük tovább az alábbi képeket.



Most a minőségi szűrő 5 pixelre van beállítva, és képminőségben a különbségek tisztábban látszanak.
Ez még tisztábban látszik, ha a szűrőt 15 pixelre állítjuk. A tiszta képeket bejelölhetjük, hogy ezek
legyenek a "legjobbak" és a többit pedig tekintsük messze rosszabbnak.

Az előzőekben kijött minőségi becslésen alapul, az alább látható legjobb/legrosszabb és átlagos kép.

Stacking / Összegzés

Alább egy tipikus kép látható egy kicsi 62 frame-s AVI szekvenciából. Csak az "Aligning / Optimizing
Illesztés / Optimalizálás" után érhető el az összerakás lapja. A balra lévő kép, annak a képnek felel
meg a szekvenciában, ahol a csuszka mutatja. A csuszkát egy piros függőleges vonal kíséri a
grafikonon. Állítsuk a csuszkát egy olyan képre (a képminőség balról jobbra csökken) amit elég jónak
tekintünk az összegzéshez (nincs teljesen elmosódva). Aztán használjuk a függőleges csuszkát,
annak beállítására, hogy mennyi lehet a különbség a kép és a referencia között. Amikor a különbség
nagyobb akkor a regisztráció gyakran nem optimális. Amikor a csuszkát állítjuk, akkor az alul baloldalt
megjelenő címkén láthatjuk hány kép van még a kiválasztásban az összegzéshez. Az összegzés két
opcióval (alapértelmezésben bekapcsolt mindkettő) végezhető el, az egyik a "use image quality /
képminőség használata", a másik pedig "partial coverage compensation / részleges fedés
kompenzáció". A képminőség használata súlyozott összegzéshez vezet, minden képet a saját
minőségével használjuk az összegzésben. A végső összegzés a következőképp épül fel



Kép1*Minőség1 + Kép2*Minőség2...KépX*MinőségX. Amikor ez az opció ki van kapcsolva, akkor
mindegyik kép azonos súllyal szerepel. A részleges fedés opciót egy külön részben magyarázzuk el
(lásd: Partial coverage compensation / részleges fedés kompenzáció).
A minőség / különbség kiválasztása után egyszerűen nyomjuk meg a STACK gombot és a kép
összegzett lesz. Az összegzés után elmenthetjük az összegzett képet BMP vagy FIT típusú file-ként.
Most már a Processing / Feldolgozás részben is feldolgozhatjuk a képet.

Partial Coverage / Részleges fedés

Ez az opció az összegzés alatt, akkor hasznos, amikor az eltolódások a képszekvenciákban tisztán
láthatóak. Az opció alapértelmezésben be van kapcsolva. A fenti képen ki van kapcsolva és a kép
jobb oldalán egy sötétebb rész látható. Ebben a részben lévő pixelek nem láthatóak mindegyik frame-
ben, amit az összegzéshez felhasználunk. A Részleges fedési kompenzáció használatával a
pixelértékek az összegzett képben számítottak lesznek, és azon frame-k összességén alapul, amik
ezt a területet lefedik. Az alsó képen tisztán látszik ennek a hatása. Lássunk egy másik példát.



Ebben a példában, a fenti sorban a baloldali kép a referencia kép. A komplett szekvencia azonban két
egymást követő AVI felvételből készült (feltételek azonosak voltak). A jobboldali felső kép az avi
második részét mutatja. A regisztrációs zóna most az a terület, ami mindkét képhalmazban azonos,
átfedésben van. Illesztési pontnak a két fő kráter közül az alsót választottuk (bal oldali kép). A bal
oldali alsó kép egy összegzett kép, a részleges fedés kompenzáció bekapcsolása nélkül, a jobb oldali
pedig ugyanez csak be volt kapcsolva a kompenzáció. Az alsó kép pedig a végleges feldolgozott kép.

Image Processing / Képfeldolgozás

Ezt a lapot az Align Frames oldalon lévő Align & Stack gomb lenyomása vagy a Stack Frames oldalon
lévő Stack gomb lenyomása után érhetjük el. Először egy olyan képet kapunk, ami teljesen ugyanaz,
mint az összegzés után kapott kép.



Wavelet layers / Hullám(ocska) rétegek

A feldolgozás a hullám eszközökkel végezhető el, és skála rendelhető hozzájuk. Választhatjuk vagy a
Dyadic / diadikus vagy Linear / lineáris skálát. A diadikus skála az 1,2,4,...és semmilyen más beállítást
nem lehet megváltoztatni. A leginkább hasznos beállítás a lineáris, az Initial és Step "számlálók"
beállításával nagyon sok különböző skálát hozhatunk létre. Az alapértelmezett beállítás Initail=1 és
Step=0 (jelölése 1/0), ami a következőt eredményezi Scale1=1, Scale2=Scale1+0, stb. Amikor 1/1-re
állítjuk, akkor a skála a következő lesz 1,2,3,4,5,6, 2/2-re állítva pedig 2,4,6,8,10,12 lesz a skála.

Hullám csuszkák

Ezek a csuszkák a különböző rétegekben lévő információ vezérlésére szolgál a végső kép
kialakításában. Egy speciális részben bemutatjuk a hullámok hatását (lásd: Wavelets / Hullámok)

Kiválasztott rész feldolgozása

Ha lenyomjuk az egér gombját valahol a képen (és lenyomva tartjuk), és egy négyszöget rajzolunk,
akkor feldolgozhatjuk a képnek csak ezt a kijelölt részét is. Néha ez sokkal kézenfekvőbb a beállítások
gyors tesztelésére. A kiválasztott négyzetet a képernyőn tarthatjuk a "Draw selection box" opció
bekapcsolásával. Ha egy területet kiválasztottunk, akkor arról is dönthetünk, hogy csak arról a részről
mentsük el az információt (ezt egyébiránt csak BMP formátumban lehet).

Auto-Processing / Automata feldolgozás

Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a csuszkákon végzett összes változtatás közvetlenül a végső
képben fog visszatükröződni.

Gamma / Kontraszt / Fényesség

Alapvezérlő eszközök, amivel a kép megjelenése módosítható

Vertikális és horizontális fordítás

Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó korrigálja a képet, pl az észak i irány így felülre kerülhet stb.

Reset

Minden csuszkát és számlálót az eredeti pozíciójába állítja vissza.



Wavelets / Hullámok

Ezek a képek a hullám feldolgozás elvét mutatják be. A hullám feldolgozás nagyon hasonlít az
unsharp / életlen maszk sorozatos alkalmazására egy képen, hogy rétegekbe vegyük ki az információt
a képből. A baloldali oszlopban az eredeti képek láthatóak, ahol az információ már rétegekben van
tárolva, amikor a skála beállítás initial=1 és step=0 volt (jelöléssel 1/0). A jobb oldali oszlopban azok a
képek láthatók, amiknél az adott rétegre 20x kiemelést állítunk be (a csuszka segítségével).

Az alábbi képeken láthatjuk, hogy az 1/0 és az 1/1 beállítás milyen hatással van ugyanarra képre.

Eredeti kép        

Feldolgozott kép: beállítás (1/0) Réteg 2 : 9.5 Réteg 3 : 22.5 Réteg 4 : 10.2 többi réteg : 1
                           Különbség                  Csuszka=20

Réteg 1 scale=1 

A zaj a képnek ebben a rétegében nagyon látszik. Alapvetően a Réteg 1 (ha a scale=1) gyakran az a
réteg, ami zajt tartalmaz.

Réteg 2 scale=1 

Még mindig látható némi zaj (vonalak) de messze kevesebb, mint a Réteg 1-ben. Ez a réteg
használható

Réteg 2 scale=1 

Még mindig látható némi zaj (vonalak) de messze kevesebb, mint a Réteg 1-ben. Ez a réteg
használható



Réteg 3scale=1 

A zaj eltünt, de most a finom részletek kissé elvesznek. A leginkább használható réteg.

Réteg 4 scale=1 

A kép ismét sima lesz, de a részletek egyre inkább elvesznek.

Réteg 5 scale=1 

Valószínűleg nem sok érdekes információ marad ezen a rétegen, hagyjuk meg a value=1 beállítást

Réteg 6 scale=1 

Valószínűleg nem sok érdekes információ marad ezen a rétegen, hagyjuk meg a value=1 beállítást

A következő feldolgozásban, a baloldali oszlopban ismét az eredeti képek láthatóak, ahol az
információ már szintén rétegekben van tárolva, de a skála beállítás itt initial=1 és step=1 volt
(jelöléssel 1/1). A jobb oldali oszlopban azok a képek láthatók, amiknél az adott rétegre 20x kiemelést
állítunk be (a csuszka segítségével).



Eredeti kép        

Feldolgozott kép: beállítás (1/1) Réteg 2 : 24.8 Réteg 3 : 12.1 Réteg 4 : 4.3 többi réteg : 1
                           Különbség                  Csuszka=20

Réteg 1 scale=1 

A zaj megjelenik a rétegében. Alapvetően a Réteg 1 (ha a scale=1) gyakran az a réteg ami zajt
tartalmaz. Hagyjuk a réteget 1-en vagy vegyük ki a rétegét a jelölésből

Réteg 2 scale=2 

Nehéz bármilyen zajt is észrevenni. Ez a réteg a leghasználhatóbb.

Réteg 3 scale=3 

A zaj eltünt, de most a finom részletek kissé elvesznek. Ez a réteg még használható.
 

Réteg 4 scale=4 

A kép tiszta és sima lett, de egy csomó részlet elveszett. A réteg csak háttér részletként használható.



Réteg 5 scale=5 

Valószínűleg nem sok érdekes információ marad ezen a rétegen, hagyjuk meg a value=1 beállítást.

Réteg 6 scale=6 

Valószínűleg nem sok érdekes információ marad ezen a rétegen, hagyjuk meg a value=1 beállítást.


