


ΦωτογραφικήΦωτογραφική μουμου διάταξηδιάταξη

ΤοΤο σύστημασύστημα μουμου



VirtualDubVirtualDub



Video Video -->> Filters Filters -->> Add Add --> > ResizeResize



200%
Για να έχουμε ανάλυση 1280Χ960
αντί 640Χ480 του αρχικού μας βίντεο



ΕξετάζουμεΕξετάζουμε αναν θέλουμεθέλουμε έναένα έναένα τατα καρέκαρέ καικαι μεμε τοτο del del 
κουμπίκουμπί ΗΗ//ΥΥ σβήνουμεσβήνουμε τατα άχρησταάχρηστα καρέκαρέ. . ΑφούΑφού
τελειώσουμετελειώσουμε κάνουμεκάνουμε Save Save τοτο νέονέο μαςμας AVI AVI αρχείοαρχείο..



Crop Crop περιοχήςπεριοχής μεμε resizeresize



ΕίμαστεΕίμαστε έτοιμοιέτοιμοι γιαγια τηντην επεξεργασίαεπεξεργασία

μεμε τοτο



ΕισαγωγήΕισαγωγή AVI AVI αρχείουαρχείου
ΕπιλογήΕπιλογή τουτου καλύτερουκαλύτερου frame/frame/καρέκαρέ



ΚαλάΚαλά είναιείναι νανα βλέπουμεβλέπουμε καικαι τηντην αρνητικήαρνητική εικόναεικόνα τουτου
καλύτερουκαλύτερου καρέκαρέ μαςμας, , ότανόταν κάνουμεκάνουμε τηντην επιλογήεπιλογή γιαγια τοτο
καλύτεροκαλύτερο καρέκαρέ..



ΣτηνΣτην ΣελήνηΣελήνη αλλάαλλά καικαι ότανόταν έχουμεέχουμε πολύπολύ καλόκαλό αρχείοαρχείο
ΠλανητικήςΠλανητικής μπορούμεμπορούμε νανα εφαρμόσουμεεφαρμόσουμε ΜΑΡΜΑΡ



ΠροσοχήΠροσοχή καικαι πείραπείρα στηνστην επιλογήεπιλογή τωντων σημείωνσημείων

ΜΑΡ 3



ΤιΤι είναιείναι τοτο align ???align ???



ΑμέσωςΑμέσως μετάμετά τοτο Align Align βλέπουμεβλέπουμε τηντην γραφικήγραφική παράστασηπαράσταση καικαι
σύμφωνασύμφωνα μεμε αυτήαυτή ορίζουμεορίζουμε τοτο όριοόριο//Limit Limit μετακινώνταςμετακινώντας τηντην
κάτωκάτω μπάραμπάρα



ΜετακίνησαΜετακίνησα τηντην μπάραμπάρα γιαγια νανα βρωβρω έναένα καλύτεροκαλύτερο όριοόριο//LimitLimit



ΠροσωπικάΠροσωπικά δενδεν πειράζωπειράζω τοτο Quality filterQuality filter



ΣτοΣτο στάδιοστάδιο αυτόαυτό έχουμεέχουμε 2 2 επιλογέςεπιλογές ::
αα. . ΝαΝα κάνουμεκάνουμε Optimize Optimize κατευθείανκατευθείαν
ββ. . ΝαΝα πάμεπάμε νανα δημιουργήσουμεδημιουργήσουμε έναένα νέονέο Reference frameReference frame

Προσωπικά εφαρμόζω το (α) 
στην Σελήνη και το (β) στην Πλανητική



ΚαλήΚαλή λειτουργίαλειτουργία είναιείναι καικαι τοτο ResampleResample



ΑνΑν θέλετεθέλετε μπορείτεμπορείτε νανα δοκιμάσετεδοκιμάσετε καικαι τηντην χρήσηχρήση PrefilterPrefilter



ΚαιΚαι ξεκινάμεξεκινάμε τοτο OptimizeOptimize



ΜόλιςΜόλις τελειώσειτελειώσει τοτο Optimize Optimize είμαστεείμαστε έτοιμηέτοιμη

γιαγια τοτο StackingStacking



ΤιΤι είναιείναι τοτο stacking???stacking???



StackingStacking
ΑνεβάζειΑνεβάζει τηντην τιμήτιμή τουτου λόγουλόγου ΣήματοςΣήματος / / θόρυβοθόρυβο
μεμε ρυθμόρυθμό ίσοίσο μεμε τηντην ρίζαρίζα τουτου αριθμούαριθμού τωντων εικόνωνεικόνων πουπου
είναιείναι γιαγια stackingstacking..

ππ..χχ.. 9 9 εικόνεςεικόνες -->> 3 3 φορέςφορές
100 100 εικόνεςεικόνες -->> 10 10 φορέςφορές

ΚαιΚαι φυσικάφυσικά ανεβάζειανεβάζει τοτο λεγόμενολεγόμενο Dynamic Range Dynamic Range μεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα έχουμεέχουμε μεγαλύτερομεγαλύτερο εύροςεύρος
συχνοτήτωνσυχνοτήτων καικαι καλύτεροκαλύτερο contrastcontrast. . 



ΠρινΠριν καικαι μετάμετά τοτο StackingStacking



ΑνΑν χρησιμοποιήσαμεχρησιμοποιήσαμε ΜΑΡΜΑΡ καλάκαλά είναιείναι νανα δούμεδούμε τιτι γίνετεγίνετε μεμε
τοτο διάγραμμαδιάγραμμα τουτου Stack graph.Stack graph.



ΒλέπουμεΒλέπουμε τοτο διάγραμμαδιάγραμμα γιαγια όλαόλα τατα align pointsalign points



ΒλέπουμεΒλέπουμε τιςτις ρυθμίσειςρυθμίσεις πουπου μπορούμεμπορούμε νανα κάνουμεκάνουμε



ΒλέπουμεΒλέπουμε καικαι τατα τμήματατμήματα τωντων Align pointsAlign points



ΈναΈνα μυστικόμυστικό

Συνήθως στα 3 align points το βάζω 12, 
και χρησιμοποιώ τον τύπο για περισσότερα
το 4 Χ align points!!!



ΓιαΓια νανα καταλάβουμεκαταλάβουμε τιτι μαςμας έχειέχει κάνεικάνει μέχριμέχρι τώρατώρα τοτο
RegistaxRegistax δείτεδείτε τηντην παρακάτωπαρακάτω StacklistStacklist



ΤελειώνονταςΤελειώνοντας φτάνουμεφτάνουμε στοστο τελευταίοτελευταίο τμήματμήμα τηςτης
επεξεργασίαςεπεξεργασίας τουτου RegistaxRegistax καικαι αναν όλαόλα είχανείχαν πάειπάει καλάκαλά
παίρνουμεπαίρνουμε μιαμια εικόναεικόνα σανσαν τηντην παρακάτωπαρακάτω..



ΗΗ πρώτηπρώτη ρύθμισηρύθμιση πουπου κάνωκάνω είναιείναι νανα έχειέχει ηη εικόναεικόνα μουμου
καλόκαλό contrastcontrast



ΑνΑν θέλουμεθέλουμε καικαι πρέπειπρέπει πειράζουμεπειράζουμε καικαι τοτο GammaGamma



ΑκόμηΑκόμη καικαι εδώεδώ έχουμεέχουμε τηντην δυνατότηταδυνατότητα νανα δούμεδούμε τατα Align pointsAlign points



ΧρήσηΧρήση παραθύρουπαραθύρου Zoom & Zoom & ρύθμισηρύθμιση τωντων WaveletsWavelets



ΠροσωπικάΠροσωπικά κρατάωκρατάω μερικέςμερικές ρυθμίσειςρυθμίσεις τωντων Wavelets Wavelets 
ανάλογαανάλογα μεμε τοτο αντικείμενοαντικείμενο πουπου επεξεργάζομαιεπεξεργάζομαι



ΤελειώνονταςΤελειώνοντας μεμε τιςτις ρυθμίσειςρυθμίσεις μαςμας κάνουμεκάνουμε εφαρμογήεφαρμογή σεσε
όληόλη τηντην εικόναεικόνα Do allDo all

Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε
να χρησιμοποιήσουμε την τελική
εικόνα σαν Reference Image και
να κάνουμε την διαδικασία του Optimize 
με εικόνα υπόδειγμα την τελική μας.



ΠολύΠολύ καλήκαλή εφαρμογήεφαρμογή είναιείναι καικαι τοτο Resize Image Resize Image τουτου
RegistaxRegistax, , συνήθωςσυνήθως κρατάωκρατάω καικαι μιαμια τελικήτελική έκδοσηέκδοση τηςτης
εικόναςεικόνας σεσε 200%200%



ΠολλέςΠολλές φορέςφορές αναν καικαι δενδεν τοτο χρησιμοποιώχρησιμοποιώ στηνστην ΣελήνηΣελήνη
δοκιμάζωδοκιμάζω νανα χρησιμοποιήσωχρησιμοποιήσω τηντην τελικήτελική εικόναεικόνα μουμου
σανσαν μιαμια νέανέα Reference ImageReference Image



ΚαιΚαι ξανάξανά καικαι τοτο StackingStacking



ΚάνουμεΚάνουμε καικαι εδώεδώ ξανάξανά όλουςόλους τουςτους ελέγχουςελέγχους πουπου είχαείχα
αναφέρειαναφέρει στοστο αρχικόαρχικό μαςμας stakingstaking



ΡύθμισηΡύθμιση μεμε Grey scale Grey scale γιαγια σωστήσωστή
απόδοσηαπόδοση contrast & contrast & brightnessbrightness



ΣύνθεσηΣύνθεση LL--RGB RGB μεμε
MaximDLMaximDL ήή μεμε τοτο PhotoshopPhotoshop



ΠάμεΠάμε γιαγια ΆρηΆρη


