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(57) Resumo^ APARELHO DE CAPTURA DE IMAGEM, SERVIDOR DE PROVISÃO DE INFORMAÇÃO ADICIONAL E SISTEMA 
DE FILTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADICIONAL A presente invenção refere-se a apenas uma informação de marco desejada por 
um usuário de uma pluralidade de informações de marco transmitidas a partir de um servidor de mapa que é exibida. Um 
aparelho de captura de imagem (102) inclui: uma unidade de formação de imagem (114) que captura uma imagem digital; uma 
unidade de comunicação (112) que obtém uma pluralidade de informações adicionais a partir de um servidor de mapa 
predeterminado (120) que mantém a pluralidade de informações adicionais, cada uma correspondendo a um objeto incluído na 
imagem digital capturada pela unidade de formação de imagem (114); uma unidade de extração de informação de exibição (113) 
que seleciona uma informação adicional a ser exibida dentre a pluralidade de informações adicionais obtidas pela unidade de 
comunicação (112); e uma unidade de processamento de exibição de superposição (116) e uma unidade de exibição (117) que 
exibe apenas a informação adicional selecionada pela unidade de extração de informação de exibição (113) dentre a pluralidade 
de informações adicionais, a ser sobreposta à imagem digital capturada pela unidade de formação de imagem (114).
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "APARE
LHO DE CAPTURA DE IMAGEM, APARELHO DE PROVISÃO DE
INFORMAÇÃO ADICIONAL E MÉTODO PARA USO EM UM APA
RELHO DE PROVISÃO DE INFORMAÇÃO ADICIONAL".
CAMPO TÉCNICO
[001] A presente invenção refere-se a um aparelho de captura de 
imagem, tal como uma câmera, para a filtração de uma informação de 
marco a ser exibida em uma imagem na qual uma pluralidade de in
formações de marco em um tema capturado se sobrepõe a cada outra. 
TÉCNICA ANTECEDENTE
[002] Convencionalmente, há sistemas de exibição de cena que 
exibem, em visores para a exibição de imagens de cena capturadas 
por aparelhos de captura de imagem, uma informação descritiva (in
formação de marco) das cenas a serem sobrepostas nas cenas. A in
formação descritiva inclui, por exemplo, os nomes das cenas. Esses 
sistemas de exibição de cena tornam possível ao usuário saber, por 
exemplo, o nome de um prédio em um destino de viagem ao apontar o 
aparelho de captura de imagem para o prédio.
[003] O sistema de rotulagem de cena na Referência de Patente 
1 inclui um terminal de rotulagem de cena que obtém uma informação 
de cena, e um servidor de rotulagem de cena que é conectado ao ter
minal de rotulagem de cena através de uma rede de comunicação. A 
Referência de Patente 1 mostra uma técnica que torna possível saber 
o nome de um marco em uma imagem capturada por um usuário 
usando um aparelho de captura de imagem, pela exibição da informa
ção de rotulagem transmitida a partir do servidor de rotulagem de ce
na, em uma posição correspondente a uma posição do marco na ima
gem, a ser sobreposta em uma cena obtida pelo terminal de rotulagem 
de cena. O sistema de rotulagem de cena na Referência de Patente 1 
mostra a técnica para suportar o usuário para a verificação de uma
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rota de viagem e um sistema de navegação de carro, desse modo tor
nando mais fácil associar uma cena atual à imagem.
[004] A figura 1 ilustra a configuração do sistema de rotulagem de 
cena mostrado na Referência de Patente 1. O terminal de rotulagem 
de cena 5112 obtém uma posição de captura de imagem, um ângulo 
de câmera, uma distância focal e uma outra informação, enquanto 
uma imagem está sendo capturada, e transmite a informação para o 
centro de rotulagem de cena 5113. O centro de rotulagem de cena 
5113 previamente gera dados de mapa em um computador como da
dos tridimensionais. O centro de rotulagem de cena 5113 gera uma 
imagem gráfica de computador da cena vista a partir do terminal de 
rotulagem de cena 5112 em um espaço tridimensional no computador, 
com base na informação recebida a partir do terminal de rotulagem de 
cena 5112, enquanto captura a imagem. O centro de rotulagem de ce
na 5113 obtém uma informação geográfica representada pelos nomes 
de construções incluídas na cena, a partir da imagem gráfica gerada 
em computador, e transmite a informação geográfica para o terminal 
de rotulagem de cena 5112.
[005] O terminal de rotulagem de cena 5112 exibe a informação 
geográfica recebida sobreposta à imagem, em respectivas posições 
em que as construções incluídas na imagem que é uma cena atual pa
recem ser exibidas.
[006] Referência de Patente 1: Patente Japonesa N° 3225882. 
DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO
PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS PELA INVENÇÃO
[007] Contudo, na Referência de Patente 1, os marcos são exibi
dos de uma maneira sobreposta para esclarecimento de uma corres
pondência entre uma cena atual e a imagem capturada da cena. As
sim, quando o terminal de rotulagem de cena 5112 é usado para vi
sualização de uma pluralidade de informações de marco, e a plurali-
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dade de informações, tais como nomes de uma construção e de uma 
instalação, é exibida em uma imagem da maneira sobreposta, o au
mento no número de marcos incluídos na imagem capturada resulta 
em um aumento no número de marcos a serem exibidos no aparelho 
de captura de imagem. Uma vez que uma imagem exibida no aparelho 
de captura de imagem é pequena, o usuário tem dificuldade de ver a 
imagem incluindo um grande número de marcos. Assim, há um pro
blema de degradação da visibilidade do visor pelo usuário. Por exem
plo, quando as imagens de prédios são capturadas a partir de uma dis
tância, os nomes de prédios mais próximos do usuário são todos exi
bidos. Assim, há um problema de o usuário ter dificuldades no enten
dimento de uma correspondência entre os prédios e os marcos.
[008] Mais ainda, uma vez que não há uma correlação vertical 
entre (i) a distância a partir de um aparelho de captura de imagem 
convencional até uma construção e (ii) uma imagem da construção 
capturada pelo aparelho de captura de imagem, há um problema de 
uma dificuldade na exibição de uma pluralidade de informações de 
marco em uma posição da construção atual de maneira sobreposta. 
De modo a se resolver este problema, na Referência de Patente 1, um 
espaço de visão é criado pelo uso das imagens gráficas de computa
dor. Em outras palavras, na Referência de Patente 1, o centro de rotu
lagem de cena 5113 cria previamente os dados de mapa no computa
dor como dados tridimensionais, de modo a se obter a informação de 
marco da cena capturada. Em seguida, o terminal de rotulagem de ce
na 5112 (aparelho de captura de imagem) transmite a informação de 
posição, o ângulo de câmera, uma distância focal e uma informação 
de tamanho de imagem para o centro de rotulagem de cena 5113. En
tão, o centro de rotulagem de cena 5113 obtém um espaço de visão 
visto a partir do aparelho de captura de imagem, e obtém uma infor
mação da construção presente no espaço de visão. Mais ainda, toda
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vez em que a informação de posição, o ângulo de câmera, a distância 
focal e a informação de tamanho de imagem são mudados, o espaço 
de visão precisa ser calculado para a obtenção de uma informação 
das construções. Assim sendo, há um problema de um aumento 
enorme no cálculo pelo servidor para a obtenção da informação de 
marco.
[009] Mais ainda, o sistema de rotulagem de cena na Referência 
de Patente 1 inclui uma unidade de processamento de imagem que 
divide a imagem obtida em subcampos, cada um incluindo temas. 
Uma vez que o aparelho de captura de imagem precisa extrair as bor
das, há um problema de um aumento enorme em uma quantidade de 
cálculo pelo aparelho de captura de imagem.
MEIOS PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS
[0010] A presente invenção foi concebida tendo em vista essas 
situações, e usa as unidades a seguir para resolução dos problemas 
mencionados anteriormente.
[0011] Em outras palavras, o aparelho de captura de imagem in
clui: uma unidade de formação de imagem configurada para a captura 
de uma imagem digital; uma unidade de obtenção de informação adi
cional configurada para a obtenção de uma pluralidade de informações 
adicionais a partir de um dispositivo de manutenção predeterminado, 
que mantém a pluralidade de informações adicionais, cada uma da 
pluralidade de informações adicionais correspondendo a um objeto 
incluído na imagem digital capturada pela referida unidade de forma
ção de imagem; uma unidade de seleção configurada para a seleção 
da pluralidade de informações adicionais a serem exibidas, dentre a 
pluralidade de informações adicionais obtidas pela referida unidade de 
obtenção de informação adicional; e uma unidade de exibição configu
rada para a exibição apenas da informação adicional sobreposta na 
imagem digital capturada pela referida unidade de formação de ima-
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gem, a informação adicional sendo selecionada pela referida unidade
de seleção dentre a pluralidade de informações adicionais.
[0012] Assim, o aparelho de captura de imagem pode impedir uma 
informação adicional excessiva de ser exibida enquanto uma informa
ção adicional útil é exibida, e exibir o número ótimo de informação adi
cional.
EFEITOS DA INVENÇÃO
[0013] A presente invenção torna possível evitar que uma informa
ção adicional excessiva seja exibida e exiba o número ótimo de infor
mação adicional.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0014] A figura 1 ilustra uma configuração de uma técnica anterior. 
[0015] A figura 2 ilustra uma configuração da Modalidade 1 da 
presente invenção.
[0016] A figura 3 ilustra uma configuração de uma unidade de de
tecção de informação de filtro.
[0017] A figura 4 mostra um exemplo de dados a serem transmiti
dos a partir de um aparelho de captura de imagem para um servidor 
de mapa.
[0018] A figura 5 mostra um fluxograma que indica uma modalida
de por um aparelho de captura de imagem a partir da captura de uma 
imagem para transmissão da informação descritiva de aparelho de 
captura de imagem.
[0019] A figura 6 mostra um fluxograma que indica uma modalida
de por um servidor de mapa a partir da obtenção de marcos até a 
transmissão dos marcos para um aparelho de captura de imagem.
[0020] A figura 7 ilustra faixas nas quais um servidor de mapa ob
tém uma informação de marco.
[0021] A figura 8 mostra um exemplo de faixas da informação de 
marco a serem transmitidas a partir de um servidor de mapa para um
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aparelho de captura de imagem.
[0022] A figura 9 mostra um fluxograma que indica uma modalida
de por um aparelho de captura de imagem a partir da obtenção de
marcos até a realização de uma exibição de superposição.
[0023] A figura 10 ilustra um exemplo de uma estrutura de malha 
para uso na filtração por um aparelho de captura de imagem.
[0024] A figura 11 ilustra um exemplo de um método de filtração 
de exibição por um aparelho de captura de imagem.
[0025] A figura 12 ilustra um exemplo de uma tabela de corres
pondência entre relações de zoom e campos de exibição.
[0026] A figura 13 ilustra um exemplo de um método para a obten
ção de uma informação detalhada de um marco.
[0027] A figura 14 ilustra um exemplo de um método para a obten
ção de uma informação detalhada de um marco.
[0028] A figura 15 ilustra um exemplo de um método de filtração 
usando níveis hierárquicos.
[0029] A figura 16 ilustra uma configuração da Modalidade 2 de 
acordo com a presente invenção.
[0030] A figura 17 ilustra um desenho esquemático de um sistema 
de acordo com a Modalidade 2.
[0031] A figura 18 mostra um fluxograma indicando uma modali
dade por um aparelho de captura de imagem da captura de uma ima
gem até a transmissão de uma informação descritiva de aparelho de 
captura de imagem.
[0032] A figura 19 mostra um fluxograma que indica uma modali
dade por um servidor de mapa a partir da geração de marcos até a 
transmissão dos marcos para um aparelho de captura de imagem.
[0033] A figura 20 ilustra um exemplo de uma configuração da 
Modalidade 2 de acordo com a presente invenção.
[0034] A figura 21 ilustra um exemplo de uma configuração da
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Modalidade 2 de acordo com a presente invenção.
[0035] A figura 22 ilustra um exemplo de uma configuração da
Modalidade 2 de acordo com a presente invenção.
[0036] A figura 23 ilustra um exemplo de uma configuração da
Modalidade 3 de acordo com a presente invenção.
[0037] A figura 24 mostra um exemplo de dados a serem transmi
tidos a partir de um aparelho de captura de imagem para um servidor 
de mapa de acordo com a Modalidade 3 da presente invenção.
[0038] A figura 25 mostra um fluxograma que indica uma modali
dade por um servidor de mapa a partir da geração de marcos até a 
transmissão dos marcos para um aparelho de captura de imagem.
[0039] A figura 26 mostra um fluxograma que indica uma modali
dade por um aparelho de captura de imagem a partir da obtenção de 
marcos até a realização da exibição de superposição dos marcos.
[0040] A figura 27 é um exemplo de marcos exibidos de acordo 
com as prioridades.
[0041] A figura 28 ilustra um exemplo de uma configuração da 
Modalidade 4 de acordo com a presente invenção.
[0042] A figura 29 mostra um exemplo de dados a serem transmi
tidos a partir de um aparelho de captura de imagem para um servidor 
de mapa de acordo com a Modalidade da presente invenção.
[0043] A figura 30 mostra um fluxograma que indica uma modali
dade por um servidor de mapa a partir da geração de marcos até a 
transmissão dos marcos para um aparelho de captura de imagem.
[0044] A figura 31 mostra um fluxograma que indica uma modali
dade por um aparelho de captura de imagem a partir da obtenção dos 
marcos até a realização da exibição de superposição dos marcos.
[0045] A figura 32 mostra um exemplo de faixas de um marco a 
serem transmitidas a partir de um servidor de mapa para um aparelho 
de captura de imagem.
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[0046] A figura 33 ilustra um exemplo de uma configuração de um
aspecto da presente invenção.
[0047] A figura 34 mostra um exemplo de dados a serem transmi
tidos a partir de um aparelho de captura de imagem para um servidor
de mapa.
[0048] A figura 35 ilustra um exemplo de uma configuração de um 
aspecto da presente invenção.
[0049] A figura 36 mostra um exemplo de dados a serem transmi
tidos a partir de um aparelho de captura de imagem para um servidor 
de mapa.
[0050] A figura 37 mostra um exemplo de dados a serem transmi
tidos a partir de um aparelho de captura de imagem para um servidor 
de mapa.
[0051] A figura 38 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0052] A figura 39 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0053] A figura 40 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0054] A figura 41 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0055] A figura 42 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0056] A figura 43 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0057] A figura 44 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0058] A figura 45 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0059] A figura 46 ilustra um exemplo de um método para exibição
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de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0060] A figura 47 ilustra um exemplo de um método para exibição
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0061] A figura 48 ilustra um exemplo de um método para exibição
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0062] A figura 49 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0063] A figura 50 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0064] A figura 51 ilustra um exemplo de um método para exibição 
de uma informação de marco de uma maneira sobreposta.
[0065] A figura 52 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0066] A figura 53 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0067] A figura 54 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0068] A figura 55 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0069] A figura 56 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0070] A figura 57 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0071] A figura 58 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0072] A figura 59 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0073] A figura 60 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0074] A figura 61 ilustra estados de exibição de imagens atuais e
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imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0075] A figura 62 ilustra estados de exibição de imagens atuais e
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0076] A figura 63 ilustra estados de exibição de imagens atuais e
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0077] A figura 64 ilustra estados de exibição de imagens atuais e 
imagens de CG de acordo com um aspecto da presente invenção.
[0078] A figura 65 ilustra um método para combinação de uma 
imagem atual com uma outra imagem de acordo com um aspecto da 
presente invenção.
[0079] A figura 66 mostra um fluxograma de um método para 
combinação de imagens de acordo com um aspecto da presente in
venção.
[0080] A figura 67 mostra um fluxograma de um método para 
combinação de imagens de acordo com um aspecto da presente in
venção.
[0081] A figura 68 mostra um fluxograma de um método para 
combinação de imagens de acordo com um aspecto da presente in
venção.
[0082] A figura 69 ilustra uma configuração da Modalidade 7 de 
acordo com a presente invenção.
[0083] A figura 70 mostra um fluxograma indicando uma modali
dade até um aparelho de captura de imagem exibir marcos de uma 
maneira sobreposta, com base em uma direção de entrada.
[0084] A figura 71 ilustra um exemplo de exibição de uma plurali
dade de informações de marco, em conjunto com cada direção na qual 
uma imagem é capturada.
[0085] A figura 72 mostra um exemplo de um formato de dados a 
serem transmitidos a partir de um aparelho de captura de imagem para 
um servidor de mapa.
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MELHOR MODO PARA A REALIZAÇÃO DA INVENÇÃO
[0086] Um sistema de filtração de cena de acordo com a Modali
dade 1 da presente invenção será descrito com referência aos dese
nhos.
MODALIDADE 1
[0087] Um aparelho de captura de imagem (um aparelho de captu
ra de imagem 102) de acordo com a Modalidade 1 inclui: uma unidade 
de formação de imagem (uma unidade de formação de imagem 114 e 
uma unidade de processamento de imagem 115) configurada para a 
captura de uma imagem digital; uma unidade de obtenção de informa
ção adicional (uma unidade de comunicação 112) configurada para a 
obtenção de uma pluralidade de informações adicionais a partir de um 
dispositivo de manutenção predeterminado (um servidor de mapa 120) 
que mantém a pluralidade de informações adicionais, cada uma da 
pluralidade de informações adicionais correspondendo a um objeto 
incluído na imagem digital capturada pela unidade de formação de 
imagem; uma unidade de seleção (uma unidade de extração de infor
mação de exibição 113) configurada para a seleção de uma informa
ção da pluralidade de informações adicionais a serem exibidas, a partir 
de dentre a pluralidade de informações adicionais obtidas pela unidade 
de obtenção de informação adicional; e uma unidade de exibição (uma 
unidade de processamento de exibição de superposição 116 e uma 
unidade de exibição 117) configurada para exibição apenas da infor
mação adicional sobreposta na imagem digital capturada pela unidade 
de formação de imagem, a informação adicional sendo selecionada 
pela unidade de seleção dentre a pluralidade de informações adicio
nais.
[0088] Assim, apenas a informação adicional selecionada útil é
exibida em conjunto com a imagem digital, dentre todas da pluralidade
de informações adicionais incluindo os objetos correspondentes incluí-
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dos na imagem digital. Assim, um número demasiado da informação
adicional pode ser impedido de ser exibido enquanto a informação adi
cional útil é exibida, e uma contagem apropriada da informação adicio
nal pode ser exibida.
[0089] Mais ainda, o aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1 ainda inclui: uma unidade de obtenção de posição 
de captura de imagem (uma unidade de obtenção de informação de 
posição 103) configurada para a obtenção de uma posição de captura 
de imagem na qual a unidade de formação de imagem captura a ima
gem digital; e uma unidade de obtenção de direção de captura de ima
gem (uma unidade de obtenção de direção de captura de imagem 106) 
configurada para a obtenção de uma direção de captura de imagem na 
qual a unidade de formação de imagem captura a imagem digital, onde 
a unidade de obtenção de informação adicional é configurada para a 
obtenção, a partir de um dispositivo de armazenamento de informação 
adicional predeterminada, de cada uma da pluralidade de informações 
adicionais associadas à direção de captura de imagem obtida e à po
sição de captura de imagem obtida, o dispositivo de armazenamento 
de informação adicional predeterminada armazenando a pluralidade 
de informações adicionais dos objetos capturados na imagem digital, 
em associação com direções de captura de imagem e posições de 
captura de imagem, e a imagem digital sendo capturada na direção de 
captura de imagem com respeito à posição de captura de imagem.
[0090] Assim, o aparelho de captura de imagem especifica um 
campo capturado na imagem digital, e especifica cada objeto incluído 
na imagem digital e incluindo uma posição no campo especificado. 
Mediante a obtenção da posição de captura de imagem e da direção, o 
aparelho de captura de imagem obtém uma informação adicional inclu
ída em cada um dos objetos e correspondendo à posição de captura 
de imagem obtida e à direção. Desse modo, por exemplo, a imagem
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digital é transmitida para um dispositivo de armazenamento de infor
mação adicional para uma análise detalhada da imagem digital trans
mitida, enquanto a posição de captura de imagem e a direção não são 
modificadas. Este processo elimina a necessidade de um mecanismo 
complicado incluindo a obtenção da informação adicional necessária 
pelo aparelho de captura de imagem. Assim, o aparelho de captura de 
imagem pode obter a informação adicional necessária com o meca
nismo simples.
[0091] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui posições dos objetos, a unidade de formação de ima
gem é configurada para a obtenção de uma relação de zoom usada 
quando da captura da imagem digital, e a unidade de seleção é confi
gurada para a seleção de uma informação correspondente da plurali
dade de informações adicionais, o que inclui uma posição a uma dis
tância da posição de captura de imagem obtida, a distância se tornan
do mais longa conforme a relação de zoom obtida para aumento é 
mais alta e tendo uma correspondência predeterminada com a relação 
de zoom.
[0092] Assim, uma imagem é capturada a uma relação que permi
te um aumento significativo. Quando o usuário está interessado em um 
objeto que é mais distante, a informação adicional do objeto pode ser 
exibida de forma mais precisa.
[0093] Mais ainda, o aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1 ainda inclui uma unidade de obtenção de direção 
de captura de imagem configurada para a obtenção de uma direção de 
captura de imagem na qual a unidade de formação de imagem captura 
a imagem digital, e onde a unidade de seleção é configurada para o 
cálculo de uma faixa de posição com base na posição de captura de 
imagem, na direção de captura de imagem e na relação de zoom que
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foram obtidas, a faixa de posição (i) sendo incluída em uma faixa na 
qual a distância a partir da posição de captura de imagem obtida está 
associada à relação de zoom obtida, e (ii) sendo orientada na direção 
de captura de imagem com respeito à posição de captura de imagem 
obtida, e para selecionar uma informação correspondente da plurali
dade de informações adicionais que inclui uma posição incluída na fai
xa de posição calculada.
[0094] Assim, o aparelho de captura de imagem exibe uma infor
mação adicional em uma posição em uma faixa determinada pela po
sição de captura de imagem e pela direção de captura de imagem na 
qual a imagem foi capturada. Desse modo, o aparelho de captura de 
imagem seleciona e exibe a informação adicional indicando que não 
apenas uma distância até um objeto para o qual a informação adicio
nal é exibida, mas também a posição de captura de imagem e a dire
ção de captura de imagem são levadas em consideração. Isto é, uma 
informação adicional útil pode ser selecionada e exibida de forma mais 
precisa e confiável.
[0095] Mais ainda, uma informação adicional localizada em uma 
certa faixa tendo uma largura moderada é exibida, de modo que uma 
informação adicional útil possa ser exibida de forma mais confiável.
[0096] Mais ainda, o aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1 ainda inclui uma unidade de detecção de tremor 
de câmera configurada para a detecção de um tremor de câmera cau
sado por um fotógrafo tremendo o aparelho de captura de imagem, em 
que a unidade de exibição é configurada para exibir continuamente 
uma informação correspondente da pluralidade de informações adicio
nais que é exibida quando a unidade de detecção de tremor de câme
ra começa a detectar o tremor de câmera, enquanto a unidade de de
tecção de tremor de câmera detecta o tremor de câmera do fotógrafo.
[0097] Assim, o tremor de câmera é detectado. Quando a relação
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de zoom obtida não é apropriada para uso na seleção de uma infor
mação adicional a ser exibida, uma informação adicional que foi exibi
da imediatamente antes dela se torna imprópria e que é usada quando 
uma detecção de uma informação adicional é começada é continua
mente exibida, desse modo se evitando que a exibição da informação 
adicional se torne ilegível. Assim, mesmo quando a exibição é conti
nuamente legível e, então, o tremor de câmera ocorre, a exibição 
apropriada se torna possível.
[0098] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui posições dos objetos, a unidade de formação de ima
gem é configurada para a obtenção de uma distância focal usada 
quando da captura da imagem digital, e a unidade de seleção é confi
gurada para a seleção de uma informação correspondente da plurali
dade de informações adicionais que inclui uma posição a uma distân
cia da posição de captura de imagem obtida, a distância se tornando 
mais longa conforme a distância focal obtida for mais longa e tendo 
uma correspondência predeterminada com a distância focal.
[0099] Assim, quando uma imagem é capturada a uma distância 
maior com uma distância focal maior e o usuário está interessado em 
um objeto que está mais distante, a informação adicional do objeto que 
está a uma distância maior e que interessa ao usuário pode ser exibi
da de forma mais precisa e confiável.
[00100] Mais ainda, o aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1 ainda inclui uma unidade de reconhecimento de 
pessoa configurada para o reconhecimento de uma pessoa cuja ima
gem está sendo capturada; e uma unidade de focalização de pessoa 
configurada para focalizar a pessoa reconhecida pela unidade de re
conhecimento de pessoa, onde a unidade de formação de imagem é 
configurada para a obtenção de uma relação de zoom usada quando
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da captura da imagem digital, e a unidade de seleção é configurada 
para a seleção de uma informação correspondente da pluralidade de 
informações adicionais em uma posição a uma distância da posição de 
captura de imagem obtida, a distância se tornando mais longa confor
me a relação de zoom obtida para aumento for mais alta e tendo uma 
correspondência predeterminada com a relação de zoom, quando a 
unidade de formação de imagem capturar a imagem digital pela focali- 
zação da pessoa usando a unidade de focalização de pessoa.
[00101] Assim, quando a unidade de reconhecimento de pessoa 
reconhece uma pessoa e a unidade de focalização de pessoa focaliza 
a pessoa, no caso em que uma imagem é capturada a uma distância 
focal em que qualquer informação adicional útil não é mostrada para o 
usuário, uma ou mais da pluralidade de informações adicionais são 
selecionadas, de acordo com uma relação de zoom, não com a distân
cia focal. Assim, uma vez que o aparelho de captura de imagem tem 
uma função para reconhecimento de uma pessoa e focalização da 
pessoa, a informação adicional pode ser apropriadamente selecionada 
de acordo com a relação de zoom, e a informação adicional seleciona
da pode ser exibida.
[00102] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui posições dos objetos, a unidade de formação de ima
gem é configurada para a obtenção de um ângulo de visão usado 
quando da captura da imagem digital, e a unidade de seleção é confi
gurada para a seleção de uma informação correspondente da plurali
dade de informações adicionais correspondendo a uma posição em 
uma faixa predeterminada determinada pela visualização do ângulo de 
visão obtido a partir da posição de captura de imagem obtida.
[00103] Assim, a informação adicional do objeto que está em uma
faixa predeterminada e interessa ao usuário quando a imagem digital
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vista a partir de uma posição de captura de imagem com o ângulo de 
visão é exibida é selecionada. Assim sendo, uma informação adicional 
necessária pode ser selecionada e exibida mais apropriadamente. 
[00104] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de seleção é configurada para a sele
ção de uma ou mais informações correspondentes da pluralidade de 
informações adicionais, cada uma correspondendo a uma posição in
cluída em um subcampo, para cada um dos subcampos obtidos pela 
divisão de um campo por um ângulo unitário predeterminado, o campo 
sendo determinado pela visualização do ângulo de visão obtido a partir 
da posição de captura de imagem obtida, e a pluralidade de informa
ções adicionais tendo uma contagem predeterminada.
[00105] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, cada uma da pluralidade de informações adicio
nais inclui uma informação hierárquica especificando um nível hierár
quico incluindo um objeto correspondente dos objetos, dentre níveis 
hierárquicos incluindo um nível hierárquico mais baixo e um nível hie
rárquico mais alto, o nível hierárquico mais baixo incluindo um objeto 
que é uma porção de um objeto de nível hierárquico mais alto, e 
[00106] a unidade de seleção é configurada para a seleção de um 
ou mais dos níveis hierárquicos a serem selecionados dentre os níveis 
hierárquicos, um ou mais dos níveis hierárquicos tendo, cada um, uma 
contagem total da pluralidade de informações adicionais não maior do 
que uma contagem predeterminada, a pluralidade de informações adi
cionais (i) cada uma incluindo a informação hierárquica indicando um 
dos níveis hierárquicos e (ii) cada uma correspondendo à posição in
cluída no subcampo, e para a seleção de uma ou mais informações 
correspondentes da pluralidade de informações adicionais incluídas 
em um ou mais níveis selecionados dos níveis hierárquicos.
[00107] Assim, uma ou mais da pluralidade de informações adicio-
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nais tendo a contagem e estando em um nível hierárquico apropriado
podem ser selecionadas e exibidas.
[00108] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui posições dos objetos, e a unidade de seleção é configu
rada para a seleção de uma informação correspondente da pluralidade 
de informações adicionais correspondendo a uma posição em um es
paço de visão predeterminado determinado pela visualização da dire
ção de captura de imagem obtida a partir da posição de captura de 
imagem obtida.
[00109] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de seleção é configurada para a sele
ção de uma informação correspondente da pluralidade de informações 
adicionais correspondendo a uma posição incluída em uma malha, pa
ra cada uma das malhas obtidas pela divisão do espaço de visão.
[00110] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de seleção é configurada para a sele
ção de uma ou mais informações correspondentes da pluralidade de 
informações adicionais respectivamente correspondendo a posições 
incluídas em um subcampo e tendo uma contagem predeterminada, os 
subcampos respectivamente tendo distâncias diferentes a partir da po
sição de captura de imagem obtida.
[00111] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, cada uma da pluralidade de informações adicio
nais inclui uma informação hierárquica especificando um nível hierár
quico incluindo um objeto correspondente dos objetos, dentre níveis 
hierárquicos incluindo um nível hierárquico mais baixo e um nível hie
rárquico mais alto, o nível hierárquico mais baixo incluindo um objeto 
que é uma porção de um objeto do nível hierárquico mais alto, e a uni
dade de seleção é configurada para a seleção de um ou mais dos ní-
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veis hierárquicos dentre os níveis hierárquicos, um ou mais dos níveis 
hierárquicos, cada um, tendo uma contagem total de uma pluralidade 
de informações de seleção não maior do que uma contagem prede
terminada, a parede lateral unidade de decisão informações de sele
ção (i) cada uma incluindo uma informação correspondente da plurali
dade de informações hierárquicas especificando um nível correspon
dente dos níveis hierárquicos (ii) respectivamente incluindo as posi
ções incluídas nos subcampos divididos, e para a seleção de uma ou 
mais informações correspondentes da pluralidade de informações adi
cionais incluídas em um ou mais níveis selecionados dos níveis hie
rárquicos.
[00112] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de seleção é configurada para a sele
ção de uma ou mais informações correspondentes da pluralidade de 
informações adicionais, nos subcampos, variando da informação adi
cional correspondente a uma posição tendo um ângulo menor a partir 
da direção de captura de imagem obtida até uma informação adicional 
correspondente a uma posição tendo um enésimo ângulo menor pre
determinado a partir da direção de captura de imagem obtida, quando 
a contagem da pluralidade de informações adicionais correspondendo 
às posições nos subcampos exceder à contagem predeterminada.
[00113] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui categorias dos objetos, e a unidade de seleção é confi
gurada para a seleção de uma informação correspondente da plurali
dade de informações adicionais pertencendo a uma categoria prede
terminada dentre a pluralidade de informações adicionais obtidas pela 
unidade de obtenção de informação adicional.
[00114] Mais ainda, o aparelho de captura de imagem de acordo
com a Modalidade 1, ainda inclui: uma unidade de manutenção de in-

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 25/241



20/152

formação de identificação configurada para manter uma informação de 
identificação de usuário para a identificação de um usuário; e uma uni
dade de obtenção de informação de usuário configurada para a trans
missão da informação de identificação de usuário mantida para um 
servidor de provisão de informação que mantém a informação de cor
respondência de categoria predeterminada entre a informação de iden
tificação de usuário e a categoria, e para a obtenção de uma categoria 
correspondente das categorias correspondendo à informação de cor
respondência de categoria à qual a informação de identificação de 
usuário transmitida é correspondida, onde a unidade de seleção é con
figurada para selecionar uma informação correspondente da pluralida
de de informações adicionais usando a categoria obtida como a cate
goria predeterminada.
[00115] Mais ainda, o aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1 ainda inclui: uma unidade de recepção de infor
mação de usuário configurada para receber a categoria predetermina
da como a categoria predeterminada a partir de um usuário, onde a 
unidade de seleção é configurada para a seleção de uma informação 
correspondente da pluralidade de informações adicionais, com base 
em uma categoria incluída na informação correspondente da pluralida
de de informações adicionais e na categoria recebida.
[00116] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui alturas dos objetos, e a unidade de seleção é configu
rada para a seleção de uma informação correspondente da pluralidade 
de informações adicionais tendo uma altura não menor do que uma 
altura predeterminada.
[00117] Assim, a informação adicional do objeto (i) é fácil de ver, (ii)
interessa facilmente ao usuário, e (iii) é mais alta e é selecionada e
exibida de modo que a informação adicional que facilmente interessa
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ao usuário e é necessária possa ser facilmente exibida.
[00118] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de seleção é configurada para a sele
ção de uma ou mais da pluralidade de informações adicionais tendo 
uma contagem predeterminada para cada um dos subcampos respec
tivamente incluindo posições, os subcampos (i) sendo obtidos pela di
visão de um espaço de visão predeterminado determinado pela visua
lização da direção de captura de imagem obtida a partir da posição de 
captura de imagem obtida, e (ii) tendo distâncias diferentes a partir da 
posição de captura de imagem.
[00119] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui categorias de nível hierárquico de altura para a catego- 
rização da pluralidade de informações adicionais em níveis hierárqui
cos de altura, de acordo com cada uma das alturas dos objetos, as 
alturas sendo incluídas na pluralidade de informações adicionais, e a 
unidade de seleção é configurada para a seleção de uma categoria 
correspondente das categorias de nível hierárquico de altura para ca
da um dos subcampos, as categorias de nível hierárquico de altura 
tendo a contagem predeterminada, e para a seleção de uma informa
ção correspondente da pluralidade de informações adicionais incluindo 
a categoria de nível hierárquico de altura selecionada.
[00120] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de seleção é configurada para seleci
onar uma ou mais informações correspondentes da pluralidade de in
formações adicionais variando da informação adicional tendo uma altu
ra mais longa para uma informação adicional tendo uma enésima altu
ra mais longa predeterminada, quando a contagem da pluralidade de 
informações adicionais correspondendo às posições dos subcampos 
exceder à contagem predeterminada.
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[00121] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui posições dos objetos, e o aparelho de captura de ima
gem ainda compreende uma unidade de obtenção de resolução confi
gurada para a obtenção de uma resolução, quando a unidade de exi
bição realizar a exibição, e a unidade de seleção é configurada para a 
seleção de uma ou mais informações correspondentes da pluralidade 
de informações adicionais dentre a pluralidade de informações adicio
nais correspondendo a uma posição em um campo predeterminado 
determinado pela visualização da direção de captura de imagem obti
da a partir da posição de captura de imagem obtida, com base na po
sição de captura de imagem, na direção de captura de imagem e na 
resolução que são obtidas, uma ou mais informações correspondentes 
da pluralidade de informações adicionais tendo uma contagem deter
minada de acordo com uma correspondência de resolução entre uma 
resolução e uma contagem da pluralidade de informações adicionais, e 
a contagem da pluralidade de informações adicionais sendo aumenta
da, conforme a resolução for mais alta.
[00122] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui posições dos objetos, o aparelho de captura de imagem 
compreende uma unidade de detecção de informação de área de exi
bição configurada para a obtenção de uma dimensão de uma área de 
exibição da unidade de exibição, e a unidade de seleção é configurada 
para a seleção de uma ou mais informações correspondentes da plu
ralidade de informações adicionais a partir de dentre a pluralidade de 
informações adicionais correspondendo a uma posição em um campo 
predeterminado determinado pela visualização da direção de captura 
de imagem obtida a partir da posição de captura de imagem obtida, 
combinação área de serviço na posição de captura de imagem, na di-
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reção de captura de imagem e na dimensão da área de exibição que 
são obtidas, uma ou mais informações correspondentes da pluralidade 
de informações adicionais tendo uma contagem determinada de acor
do com uma correspondência de área de exibição entre uma dimensão 
da área de exibição e uma contagem da pluralidade de informações 
adicionais, e a contagem da pluralidade de informações adicionais 
sendo aumentada conforme a dimensão da área de exibição for maior. 
[00123] O aparelho de captura de imagem de acordo com a Modali
dade 1 ainda inclui uma unidade de obtenção de informação detalhada 
configurada para a transmissão de um identificador para a identifica
ção de uma informação correspondente da pluralidade de informações 
adicionais para um dispositivo de manutenção de informação detalha
da predeterminada que mantém uma informação detalhada da infor
mação correspondente da pluralidade de informações adicionais, e 
para a obtenção da informação detalhada da informação correspon
dente da pluralidade de informações adicionais identificada pelo identi
ficador transmitido, a partir do dispositivo de manutenção de informa
ção detalhada.
[00124] O aparelho de captura de imagem de acordo com a Modali
dade 1 ainda inclui uma unidade de obtenção de informação detalhada 
configurada para a transmissão de um identificador para a identifica
ção de uma informação correspondente da pluralidade de informações 
adicionais para um dispositivo de manutenção de endereço de arma
zenamento predeterminado que mantém um endereço de armazena
mento de informação detalhada da informação correspondente da plu
ralidade de informações adicionais, para a obtenção do endereço de 
armazenamento da informação detalhada da informação correspon
dente da pluralidade de informações adicionais identificada pelo identi
ficador transmitido, a partir do dispositivo de manutenção de endereço 
de armazenamento, e para a obtenção da informação detalhada pelo

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 29/241



24/152

acesso a um destino de acesso indicado pelo endereço de armazena
mento obtido.
[00125] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a informação detalhada da informação corres
pondente da pluralidade de informações adicionais: é uma outra infor
mação além de uma informação incluída na informação corresponden
te da pluralidade de informações adicionais; e inclui pelo menos um 
dentre (i) um conteúdo da web relacionado a um objeto corresponden
te dos objetos na Internet, (ii) um modelo de computação gráfica (CG) 
do objeto correspondente dos objetos, e (iii) uma imagem similar mos
trando o objeto correspondente dos objetos que foram capturados pre
viamente, e a unidade de obtenção de informação detalhada é configu
rada para a obtenção da informação detalhada que é identificada pelo 
identificador incluído na informação correspondente da pluralidade de 
informações adicionais e que é armazenada em um servidor em uma 
rede predeterminada conectada ao aparelho de captura de imagem.
[00126] O aparelho de captura de imagem de acordo com a Modali
dade 1 ainda inclui uma unidade de recepção de requisição de infor
mação detalhada configurada para receber uma requisição de obten
ção de informação detalhada de um operador, onde a unidade de ob
tenção de informação detalhada é configurada para a obtenção da in
formação detalhada quando a unidade de recepção de requisição de 
informação detalhada receber a requisição de obtenção de informação 
detalhada.
[00127] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de recepção de requisição de informa
ção detalhada é configurada, quando uma operação de zoom para 
aumento de uma imagem de um objeto correspondente dos objetos 
incluídos na imagem digital é realizada, para receber a operação de 
zoom como a requisição de obtenção de informação detalhada da in-
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formação detalhada do objeto correspondente dos objetos mostrados
na imagem digital aumentada.
[00128] Assim, com a operação de zoom para aumento da imagem
do objeto que interessa ao usuário, a requisição de obtenção de infor
mação detalhada pode ser recebida de forma natural e simples.
[00129] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicionais respecti
vamente inclui posições dos objetos, a unidade de seleção é configu
rada, quando uma relação de zoom é mudada de acordo com uma 
operação do operador, para a seleção de uma informação correspon
dente da pluralidade de informações adicionais a ser exibida de novo 
pela unidade de exibição, com base na relação de zoom mudada, a 
relação de zoom sendo usada quando a unidade de formação de ima
gem captura a imagem digital, e a unidade de recepção de requisição 
de informação detalhada é configurada para receber a operação como 
a requisição de obtenção de informação detalhada, quando uma con
tagem da pluralidade de informações adicionais que são selecionadas 
de acordo com a operação usando a relação de zoom mudada não for 
mais alta do que uma contagem predeterminada.
[00130] Mais ainda, um servidor de provisão de informação adicio
nal (um servidor de mapa 120) de acordo com a Modalidade 1 inclui: 
um banco de dados (um banco de dados de mapa 118) que mantém 
uma pluralidade de informações adicionais de objetos; uma unidade de 
recepção configurada para receber a partir de um outro dispositivo 
predeterminado uma posição de captura de imagem e uma direção de 
captura de imagem em cada uma das quais uma imagem digital é cap
turada; uma unidade de extração de informação adicional (uma unida
de de extração de informação de marco 119) configurada para extrair 
a partir do banco de dados uma ou mais da pluralidade de informações 
adicionais correspondendo a objetos incluídos na imagem digital, de
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acordo com se posições dos objetos correspondem ou não à posição 
de captura de imagem e à direção de captura de imagem que são re
cebidas pela unidade de recepção, com base na informação recebida; 
e uma unidade de transmissão configurada para a transmissão de uma 
ou mais informações extraídas a pluralidade de informações adicionais 
para o outro dispositivo.
[00131] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1, a unidade de extração de informação 
adicional é configurada para a extração de uma informação adicional 
de periferia de um objeto tendo uma posição em uma periferia de uma 
área de imagem da imagem digital, como uma porção da pluralidade 
de informações adicionais, após a extração de uma ou mais informa
ções da pluralidade de informações adicionais, e a unidade de trans
missão é configurada para a transmissão de uma ou mais informações 
extraídas da pluralidade de informações adicionais e da informação 
adicional de periferia extraída para o outro dispositivo.
[00132] Mais ainda, o servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1 recebe, a partir do outro dispositivo, 
uma relação de zoom usada quando a imagem digital é capturada na 
direção de captura de imagem com respeito à posição de captura de 
imagem que é recebida, e extrai a partir do banco de dados uma in
formação correspondente da pluralidade de informações adicionais de 
um objeto em uma posição incluída em um subcampo predeterminado 
que está a uma distância da posição de captura de imagem obtida, a 
distância se tornando mais longa conforme a relação de zoom obtida 
para aumento for mais alta e tendo uma correspondência predetermi
nada com a relação de zoom, e o subcampo sendo incluído em um 
campo que está em uma posição predeterminada e orientado na dire
ção de captura de imagem com respeito à posição de captura de ima
gem.
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[00133] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1 a unidade de recepção é configurada 
para receber uma distância focal usada quando a imagem digital é 
capturada, e a unidade de extração de informação adicional é configu
rada para extrair, a partir do banco de dados, uma informação corres
pondente da pluralidade de informações adicionais de um objeto em 
uma posição incluída em um subcampo predeterminado que está a 
uma distância da posição de captura de imagem obtida, a distância se 
tornando mais longa conforme a distância focal obtida for mais longa e 
tendo uma correspondência predeterminada com a distância focal, e o 
subcampo sendo incluído em um campo que é orientado na direção de 
captura de imagem com respeito à posição de captura de imagem.
[00134] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1, a unidade de recepção é configurada 
para receber um ângulo de visão usado quando a imagem digital é 
capturada, e a unidade de extração de informação adicional é configu
rada para extrair, a partir do banco de dados, uma informação corres
pondente da pluralidade de informações adicionais correspondendo a 
um objeto incluindo uma posição em um campo predeterminado de
terminada pela direção de captura de imagem e pelo ângulo de visão 
com respeito à posição de captura de imagem.
[00135] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicio
nais respectivamente inclui categorias dos objetos, e a unidade de ex
tração de informação adicional é configurada para extrair apenas uma 
informação correspondente da pluralidade de informações adicionais 
pertencentes a uma categoria predeterminada a partir de dentre as 
categorias.
[00136] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional
de acordo com a Modalidade 1, a pluralidade de informações adicio-
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nais respectivamente inclui alturas dos objetos, e a unidade de extra
ção de informação adicional é configurada para extrair apenas uma 
informação correspondente da pluralidade de informações adicionais 
tendo uma altura não menor do que uma altura predeterminada. 
[00137] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1, a unidade de recepção é configurada 
para receber uma resolução usada quando a imagem digital é captu
rada, e a unidade de extração de informação adicional é configurada 
para extrair apenas uma ou mais informações correspondentes da plu
ralidade de informações adicionais tendo uma contagem determinada 
de acordo com uma correspondência de resolução entre uma relação 
de zoom e uma contagem da pluralidade de informações adicionais, e 
a contagem da pluralidade de informações adicionais é aumentada 
conforme a resolução recebida for mais alta.
[00138] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1, a unidade de recepção é configurada 
para receber, a partir do outro dispositivo, uma dimensão de uma área 
de exibição na qual a imagem digital é exibida e a unidade de extração 
de informação adicional é configurada para extrair apenas uma ou 
mais informações correspondentes da pluralidade de informações adi
cionais tendo uma contagem determinada de acordo com uma corres
pondência de área de exibição predeterminada entre uma dimensão 
de uma área de exibição e uma contagem da pluralidade de informa
ções adicionais, e a contagem da pluralidade de informações adicio
nais sendo aumentada conforme a dimensão da área de exibição for 
maior.
[00139] Mais ainda, o servidor de provisão de informação adicional
de acordo com a Modalidade 1 inclui: uma unidade de manutenção de
informação descritiva configurada para manter uma informação descri
tiva de um fotógrafo; e
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[00140] uma unidade de recepção de informação de identificação 
configurada para receber a partir do outro dispositivo uma informação 
de identificação para a identificação do fotógrafo que captura a ima
gem digital, onde a unidade de extração de informação adicional inclui 
uma unidade de obtenção de informação descritiva configurada para a 
obtenção da informação descritiva do fotógrafo a partir da unidade de 
manutenção de informação descritiva, a informação descritiva sendo 
identificada pela informação de identificação recebida.
[00141] Mais ainda, o servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1 inclui: uma unidade de recepção de 
identificador configurada para receber a partir do outro dispositivo um 
identificador para a identificação de uma informação correspondente 
da pluralidade de informações adicionais; e uma unidade de transmis
são de informação detalhada configurada para a transmissão de um 
endereço de armazenamento para o outro dispositivo, o endereço de 
armazenamento armazenando uma informação detalhada da informa
ção correspondente da pluralidade de informações adicionais identifi
cada pelo identificador recebido.
[00142] Mais ainda, o servidor de provisão de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 1 inclui: uma unidade de recepção de 
identificador configurada para receber um identificador para a identifi
cação de uma informação correspondente da pluralidade de informa
ções adicionais mantida pelo servidor de provisão de informação adi
cional; e uma unidade de transmissão de informação detalhada, medi
ante o recebimento do identificador, configurada para obter a partir de 
um banco de dados de informação detalhada predeterminado uma in
formação detalhada da informação correspondente da pluralidade de 
informações adicionais identificada pelo identificador recebido, e para 
transmissão da informação detalhada obtida para o outro dispositivo.
[00143] Mais ainda, no servidor de provisão de informação adicional
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de acordo com a Modalidade 1, a informação detalhada é: uma outra 
informação além de uma informação incluída na informação corres
pondente da pluralidade de informações adicionais; e inclui pelo me
nos um dentre (i) um conteúdo da web relacionado a um objeto cor
respondente dos objetos na Internet, (ii) um modelo de computação 
gráfica (CG) do objeto correspondente dos objetos, e (iii) uma imagem 
similar que mostra o objeto correspondente dos objetos que foram 
capturados previamente, e o servidor de provisão de informação adici
onal compreende um banco de dados que armazena a informação de
talhada.
[00144] Mais ainda, um sistema de filtração de informação adicional 
(um sistema 101) de acordo com a Modalidade 1 inclui: um aparelho 
de captura de imagem (aparelho de captura de imagem 102) configu
rado para a captura de uma imagem digital; e um servidor de provisão 
de informação adicional (servidor de mapa 120) que transmite uma 
pluralidade de informações adicionais de objetos capturados pelo apa
relho de captura de imagem, para o aparelho de captura de imagem, o 
aparelho de captura de imagem incluindo: uma unidade de formação 
de imagem (unidade de formação de imagem 114 e unidade de pro
cessamento de imagem 115) configurada para a captura da imagem 
digital; e uma unidade de obtenção de posição de captura de imagem 
configurada para a obtenção de uma posição de captura de imagem 
na qual a unidade de formação de imagem captura a imagem digital; 
uma unidade de obtenção de direção de captura de imagem configu
rada para a obtenção de uma direção de captura de imagem na qual a 
unidade de formação de imagem captura a imagem digital; uma unida
de de transmissão configurada para a transmissão da posição de cap
tura de imagem e da direção de captura de imagem que são obtidas, 
para o servidor de provisão de informação adicional; uma unidade de 
obtenção de informação adicional configurada para a obtenção da plu-
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ralidade de informações adicionais a partir do servidor de provisão de 
informação adicional, cada uma da pluralidade de informações adicio
nais correspondendo aos objetos incluídos na imagem digital captura
da pela unidade de formação de imagem; uma unidade de seleção 
configurada para a seleção de uma informação correspondente da plu
ralidade de informações adicionais a ser exibida, a partir de dentre a 
pluralidade de informações adicionais obtida pela unidade de obtenção 
de informação adicional; e uma unidade de exibição configurada para 
a exibição da informação correspondente da pluralidade de informa
ções adicionais sobreposta na imagem digital capturada pela unidade 
de formação de imagem, a informação correspondente da pluralidade 
de informações adicionais sendo selecionada pela unidade de seleção, 
e o servidor de provisão de informação adicional incluindo: uma unida
de de recepção configurada para receber a partir do aparelho de cap
tura de imagem a posição de captura de imagem e a direção de captu
ra de imagem; um banco de dados que mantém a pluralidade de in
formações adicionais dos objetos incluídos na imagem digital; uma 
unidade de extração de informação adicional configurada para extrair a 
partir do banco de dados uma ou mais da pluralidade de informações 
adicionais, de acordo com se as posições dos objetos correspondem à 
posição de captura de imagem e à direção de captura de imagem que 
são recebidas pela unidade de recepção, com base na informação re
cebida; e uma unidade de transmissão configurada para a transmissão 
de uma ou mais informações extraídas da pluralidade de informações 
adicionais para o aparelho de captura de imagem.
[00145] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo
com a Modalidade 1, a unidade de exibição é configurada para a exibi
ção da informação correspondente da pluralidade de informações adi
cionais selecionadas pela unidade de seleção horizontal mente em
uma porção do aparelho de captura de imagem, a porção correspon-
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dente a uma direção em uma orientação de uma posição de um objeto
correspondente dos objetos da informação adicional selecionada com
respeito à posição de captura de imagem obtida.
[00146] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de exibição é configurada para a exibi
ção da informação correspondente da pluralidade de informações adi
cionais selecionadas pela unidade de seleção verticalmente em uma 
porção do aparelho de captura de imagem, a porção correspondente a 
uma distância até uma posição de um objeto correspondente dos obje
tos da informação adicional selecionada com respeito à posição de 
captura de imagem obtida.
[00147] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a unidade de exibição é configurada para a exibi
ção: da imagem digital obtida pela unidade de captura de imagem; 
uma caixa na imagem digital exibida; e apenas uma informação cor
respondente da pluralidade de informações adicionais dos objetos a 
ser sobreposta na imagem digital, a informação correspondente da 
pluralidade de informações adicionais sendo incluída na caixa exibida, 
a partir de dentre a pluralidade de informações adicionais selecionada 
pela unidade de seleção.
[00148] Mais ainda, no aparelho de captura de imagem de acordo 
com a Modalidade 1, a caixa a ser exibida é um retângulo que tem 
uma altura igual a uma altura da imagem digital exibida pela unidade 
de exibição, e a unidade de exibição é configurada para exibir a caixa 
horizontal mente em um centro da imagem digital exibida.
[00149] Mais ainda, o sistema de filtração de cena de acordo com
um aspecto da Modalidade 1 inclui: uma unidade de formação de ima
gem configurada para a captura de uma imagem digital; uma unidade
de obtenção de informação de posição de captura de imagem configu
rada para a obtenção de uma informação de posição indicando um lo-
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cal no qual a unidade de formação de imagem captura a imagem digi
tal; uma unidade de obtenção de direção de captura de imagem confi
gurada para a obtenção de uma direção na qual a unidade de forma
ção de imagem captura a imagem digital; uma unidade de obtenção de 
informação adicional configurada para a obtenção de uma pluralidade 
de informações adicionais com base no lugar e na direção na qual a 
unidade de formação de imagem captura a imagem digital, a pluralida
de de informações adicionais (i) sendo representada por nomes de 
temas e outros, e (ii) correspondendo à informação de tema incluída 
na imagem digital capturada pela unidade de formação de imagem; 
uma unidade de seleção configurada para a seleção de uma informa
ção correspondente da pluralidade de informações adicionais a ser 
exibida, dentre a pluralidade de informações adicionais obtidas pela 
unidade de obtenção de informação adicional; e uma unidade de exibi
ção configurada para exibição da informação correspondente da plura
lidade de informações adicionais sobreposta na imagem digital captu
rada pela unidade de formação de imagem, a informação correspon
dente da pluralidade de informações adicionais sendo selecionada pe
la unidade de seleção.
[00150] Mais ainda, o sistema de filtração de cena de acordo com 
um aspecto B da Modalidade 1 inclui: um aparelho de captura de ima
gem configurado para a captura de uma imagem digital; e um servidor 
de provisão de informação adicional que transmite uma pluralidade de 
informações adicionais sobre os temas, onde o aparelho de captura de 
imagem inclui: uma unidade de obtenção de informação de posição de 
captura de imagem configurada para a obtenção da informação de po
sição indicando um lugar no qual a unidade de formação de imagem 
captura a imagem digital; uma unidade de obtenção de direção de cap
tura de imagem configurada para a obtenção de uma direção na qual a 
unidade de formação de imagem captura a imagem digital; uma unida-
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de de transmissão configurada para a transmissão do lugar e a direção 
que são obtidas para o servidor de provisão de informação adicional; 
uma unidade de obtenção de informação adicional configurada para a 
obtenção a partir do servidor de provisão de informação adicional, a 
pluralidade de informações adicionais com base no lugar e na direção 
na qual a unidade de formação de imagem captura a imagem digital, a 
pluralidade de informações adicionais sendo representada pelos no
mes dos temas e correspondendo à informação de tema incluída na 
imagem digital capturada pela unidade de formação de imagem; e uma 
unidade de seleção configurada para a seleção de uma informação 
correspondente da pluralidade de informações adicionais a ser exibida, 
a partir de dentre a pluralidade de informações adicionais obtidas pela 
unidade de obtenção de informação adicional; e uma unidade de exibi
ção configurada para a exibição da informação correspondente da plu
ralidade de informações adicionais sobreposta à imagem digital captu
rada pela unidade de formação de imagem, a informação correspon
dente da pluralidade de informações adicionais sendo selecionada pe
la unidade de seleção, e o servidor de provisão de informação adicio
nal inclui: um banco de dados que mantém uma pluralidade de infor
mações adicionais sobre os objetos; uma unidade de recepção confi
gurada para receber o lugar e a direção que são obtidos; uma unidade 
de extração de informação adicional configurada para extrair a partir 
do banco de dados uma ou mais informações correspondentes da plu
ralidade de informações adicionais para cada um dos temas incluídos 
na imagem digital, de acordo com uma informação recebida; e uma 
unidade de transmissão configurada para a transmissão da informação 
extraída.
[00151] De acordo com os aspectos A e B, o aparelho de captura
de imagem pode exibir apenas uma informação de acordo com um ob
jetivo do usuário, assim habilitando o usuário a ver a lista melhorada
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de uma pluralidade de informações de marco. Mais ainda, uma vez 
que o servidor de mapa que transmite a informação de marco não pre
cisa calcular um espaço de visão do aparelho de captura de imagem, o 
servidor de mapa pode reduzir uma quantidade do cálculo para obten
ção da informação de marco. Mais ainda, sem o cálculo de um espaço 
de visão, a informação de marco a ser exibida pelo aparelho de captu
ra de imagem pode ser exibida de uma maneira tal que o usuário pos
sa entender uma correspondência entre a informação de marco e a 
cena atual. Mais ainda, o aparelho de captura de imagem pode reduzir 
a quantidade de cálculo.
[00152] As figuras 2 a 14, 38 a 44, 45 e 47 a 50 são desenhos de 
acordo com a Modalidade 1.
[00153] A figura 2 ilustra uma configuração da Modalidade 1 da 
presente invenção.
[00154] Uma configuração inteira da Modalidade 1 (o sistema 101) 
inclui principal mente o aparelho de captura de imagem 102 e o servi
dor de mapa 120.
[00155] O aparelho de captura de imagem 102 gera uma informa
ção auxiliar no aparelho de captura de imagem 102, usando uma uni
dade de geração de informação descritiva de aparelho de captura de 
imagem 121, e transmite a informação auxiliar gerada para o servidor 
de mapa 120 através da unidade de comunicação 112. É assumido 
que o aparelho de captura de imagem 102 seja, como um exemplo re
presentativo, uma câmera digital de fotografia.
[00156] O aparelho de captura de imagem 102 inclui uma unidade 
de obtenção de informação de posição 103, uma unidade de obtenção 
de direção de captura de imagem 106, uma unidade de obtenção de 
informação de filtro 111, uma unidade de geração de informação des
critiva de aparelho de captura de imagem 121, uma unidade de obten
ção de informação de faixa de captura de imagem 122, uma unidade
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de comunicação 112, uma unidade de extração de informação de exi
bição 113, uma unidade de formação de imagem 114, uma unidade de
processamento de imagem 115, uma unidade de processamento de
exibição de superposição 116 e uma unidade de exibição 117.
[00157] A unidade de obtenção de informação de posição 103 inclui 
uma unidade de detecção de informação de posição 104 que obtém 
uma informação de posição do aparelho de captura de imagem 102, e 
uma unidade de extração de informação de posição 105 que extrai a 
informação de posição. A unidade de obtenção de informação de posi
ção 103 é um dispositivo que determina e extrai a posição do aparelho 
de captura de imagem 102.
[00158] Um Sistema de Posicionamento Global (GPS) é usado de- 
sejavelmente como um método representativo para a detecção de uma 
informação de posição pela unidade de detecção de informação de 
posição 104. Contudo, a obtenção da informação de posição pela uni
dade de detecção de informação de posição 104 não é limitada uni
camente ao uso de GPS. Além do GPS, um sensor de aceleração e 
um sensor de direção podem ser usados como uma técnica de deter
minação de uma posição em que um GPS não pode ser usado, e traz 
a mesma vantagem que o uso do GPS.
[00159] Mais ainda, um método descrito conforme se segue pode 
ser usado como um método para a detecção da informação de posição 
pela unidade de detecção de informação de posição 104. Em outras 
palavras, quando um lugar em que os usuários grandemente em nú
mero capturam imagens, tal como em uma área de excursão, uma in
formação de posição pode ser incluída em uma placa de sinalização e 
outros, de antemão, e o usuário pode obter manualmente essa infor
mação de posição. Desse modo, a informação de posição pode ser 
obtida, mesmo quando a informação de posição a partir do GPS não 
estiver disponível. Mais ainda, pode ser esperado que um erro de me-
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dição em uma informação seja minimizado com uma técnica como es
sa. Mais ainda, a informação de posição pode ser armazenada em um 
código de QR que é para ser exibido em uma placa de sinalização, e a 
informação de posição pode ser lida pela captura do código de QR. 
Desse modo, o usuário não tem que introduzir manualmente a infor
mação de posição, desse modo provendo a conveniência e evitando 
que o usuário introduza erradamente a informação de posição. Mais 
ainda, sem a geração de um código de QR como esse com uma in
formação de posição, a mesma vantagem que a do GPS pode ser ob
tida pela difusão da informação sobre a informação de posição a partir 
de uma estação de base sem-fio incluindo uma LAN sem-fio e um sis
tema de rádio de alcance curto, e obtendo-se a informação de posição 
pelo aparelho de captura de imagem através da unidade de comunica
ção 112. Mais ainda, uma unidade de comunicação para a obtenção 
de uma informação de posição pode ser provida separadamente, além 
de na unidade de comunicação 112 na figura 2. Essas configurações 
são para melhoria adicional da precisão de obtenção da informação de 
posição com o uso de um método de comunicação sem-fio em que a 
comunicação é possível apenas em um alcance curto para a obtenção 
da informação de posição.
[00160] Mais ainda, a unidade de obtenção de informação de posi
ção 103 pode ser um dispositivo separado do aparelho de captura de 
imagem 102. Por exemplo, usando-se uma função para determinação 
da informação de posição instalada em um telefone móvel, a informa
ção de posição pode ser transmitida a partir do telefone móvel para o 
aparelho de captura de imagem 102 em uma comunicação de alcance 
curto. Desse modo, o aparelho de captura de imagem 102 não tem 
que incluir adicionalmente um sensor para a obtenção de uma infor
mação de posição, e, assim, uma vantagem de obtenção de miniaturi- 
zação e de redução de peso do aparelho de captura de imagem 102
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pode ser esperada.
[00161] Em seguida, a unidade de obtenção de direção de captura 
de imagem 106 inclui uma unidade de detecção de direção de captura 
de imagem 107 que obtém uma informação de direção indicando uma 
orientação de uma lente do aparelho de captura de imagem 102, e 
uma unidade de extração de direção de captura de imagem 108 que 
extrai a informação de direção de captura de imagem. A unidade de 
obtenção de direção de captura de imagem 106 é um dispositivo que 
detecta e extrai a informação de direção do aparelho de captura de 
imagem 102. Uma bússola eletromagnética pode ser usada como um 
método para a detecção de uma direção de captura de imagem.
[00162] Em seguida, a unidade de obtenção de informação de faixa 
de captura de imagem 122 obtém a informação (informação de faixa) 
em uma faixa capturada pelo aparelho de captura de imagem 102. A 
informação de faixa é uma faixa a ser capturada pelo aparelho de cap
tura de imagem 102. Embora a unidade de obtenção de informação de 
faixa de captura de imagem 122 desejável mente obtenha, por exem
plo, uma informação de "10 a 270 graus", a informação não está limi
tada a uma faixa como essa, mas pode ser uma informação de zoom 
da lente e uma informação de grande angular de uma câmera. Mais 
ainda, quando o aparelho de captura de imagem 102 usa uma função 
de zoom e outras e tem limitações em funções capazes de serem usa
das pelo aparelho de captura de imagem 102, o aparelho de captura 
de imagem 102 pode obter uma informação de uma faixa maior a ser 
capaz de ser capturada pelo aparelho de captura de imagem 102. Isto 
é porque, quando o aparelho de captura de imagem 102 obtém uma 
informação de marco, mesmo no caso em que uma faixa a ser captu
rada é mudada de acordo com uma seleção de um comutador e uma 
mudança na relação de zoom, o aparelho de captura de imagem 102 
suavemente exibe a informação de marco.
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[00163] Aqui, a informação obtida pelo aparelho de captura de ima
gem 102 para extração da informação de marco, tal como uma infor
mação de posição e uma informação de direção de captura de imagem 
que são determinadas pelo aparelho de captura de imagem 102 é co
letivamente referida como a informação descritiva de aparelho de cap
tura de imagem.
[00164] Em seguida, a unidade de geração de informação descritiva 
de aparelho de captura de imagem 121 será descrita. A informação 
gerada pela unidade de obtenção de informação de posição 103, pela 
unidade de obtenção de direção de captura de imagem 106 e pela 
unidade de obtenção de informação de faixa de captura de imagem 
122 é transmitida a partir de uma unidade de transmissão incluída na 
unidade de comunicação 112 (figura 2) para o servidor de mapa 120 
como um pacote (referido como uma informação descritiva de apare
lho de captura de imagem) adicionado a um cabeçalho pela unidade 
de geração de informação descritiva de aparelho de captura de ima
gem 121. Em outras palavras, a unidade de geração de informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem 121 obtém cada informa
ção gerada, e transmite a informação obtida como a informação des
critiva de aparelho de captura de imagem para o servidor de mapa 
120.
[00165] Embora um endereço do servidor de mapa 120 desejável
mente esteja registrado em uma memória do aparelho de captura de 
imagem 102 de antemão, o endereço pode ser mudado, de acordo 
com um registro pelo usuário. Desse modo, a informação descritiva de 
aparelho de captura de imagem pode ser transmitida para o servidor 
de mapa 120 tendo um novo endereço, mesmo quando o endereço do 
servidor de mapa 120 for mudado. Mais ainda, mesmo quando um ou
tro servidor de mapa começa de novo um serviço, uma transição de 
sistema do usuário se torna mais fácil.
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[00166] Em seguida, a unidade de comunicação 112 transmite a
informação de posição obtida pela unidade de obtenção de informação
de posição 103 e a informação de direção de captura de imagem obti
da pela unidade de obtenção de direção de captura de imagem 106
para o servidor de mapa 120.
[00167] A unidade de comunicação 112 desejável mente deve usar 
uma LAN sem-fio, mas não necessariamente está limitada a isto. A 
unidade de comunicação 112 pode usar uma comunicação de estação 
de base, tal como um telefone móvel, um PHS, e uma interoperabili
dade mundial para acesso por microondas (WiMAX). Alternativamente, 
ela pode transmitir temporariamente a informação descritiva de apare
lho de captura de imagem para um outro dispositivo de comunicação, 
e o outro dispositivo de comunicação pode transmitir a informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem para o servidor de mapa 
120. Por exemplo, uma configuração possível é que o aparelho de 
captura de imagem 102 (a unidade de obtenção de direção de captura 
de imagem 106) transmita a informação descritiva de aparelho de cap
tura de imagem para um telefone móvel usando a comunicação de al
cance curto, tal como uma LAN sem-fio, UWB e ZigBee, e, então, o 
telefone móvel transmite a informação descritiva de aparelho de captu
ra de imagem transmitida para o telefone móvel para o servidor de 
mapa 120. A unidade de comunicação 112 do aparelho de captura de 
imagem 102 pode ser miniaturizada pelos processos de transmissão 
de dados a partir do aparelho de captura de imagem 102 para um ou
tro dispositivo de comunicação na comunicação de alcance curto e, 
então, transmitindo a informação descritiva de aparelho de captura de 
imagem a partir do outro dispositivo de comunicação para o servidor 
de mapa 120. Mais ainda, o tempo disponível do aparelho de captura 
de imagem 102 pode ser prolongado porque a potência elétrica con
sumida para transmissão da informação descritiva de aparelho de cap-
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tura de imagem pode ser minimizada.
[00168] Mais ainda, quando o aparelho de captura de imagem 102 
incluindo a unidade de comunicação 112 tendo a configuração menci
onada anteriormente não pode se comunicar com o servidor de mapa 
120 devido a uma deterioração no ambiente de onda de rádio, a infor
mação de posição e a informação de captura de imagem podem ser 
temporariamente armazenadas em uma memória do aparelho de cap
tura de imagem 102. Após a comunicação com o servidor de mapa 
120 ser habilitada, a unidade de comunicação 112 pode transmitir a 
informação de posição e a informação de captura de imagem que são 
armazenadas para o servidor de mapa 120, e o aparelho de captura 
de imagem 102 pode adicionar a informação de marco obtida pelo ser
vidor de mapa 120 a um cabeçalho da imagem capturada. Alternati
vamente, a informação de posição e a informação de captura de ima
gem podem ser transmitidas pela realização de uma comunicação de 
proximidade com um outro dispositivo (por exemplo, um telefone mó
vel) que pode se comunicar com o servidor de mapa 120, de modo a 
se obter a informação de marco a partir do servidor de mapa 120 atra
vés do outro dispositivo.
[00169] Em seguida, o servidor de mapa 120 inclui o banco de da
dos de mapa 118 e a unidade de extração de informação de marco 
119.
[00170] Em primeiro lugar, o banco de dados de mapa 118 mantém 
uma informação sobre marcos (informação de marco) com uma infor
mação de posição. O banco de dados de mapa 118 armazena uma 
informação de marco incluindo um ID de cada marco, o nome do mar
co, uma latitude, uma longitude, um endereço, um número de telefone, 
um nome descritivo, uma ordem hierárquica e uma prioridade. A or
dem hierárquica incluída na informação de marco é para gerenciamen
to de forma hierárquica de uma pluralidade de informações de marco.
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Por exemplo, uma informação de marco de um prédio e marcos de lo
catários de loja no prédio podem ser armazenados de forma hierárqui
ca pela regulagem da mesma latitude e longitude para o prédio e os 
locatários de loja como cada informação de marco, e pela regulagem 
de uma prioridade mais alta para uma ordem hierárquica do prédio do 
que a ordem hierárquica de cada um dos locatários de loja. Mais ain
da, a informação de marco inclui todos os dados, descrições e meta
dados que devem ser armazenados no banco de dados de mapa 118. 
Embora os exemplos representativos da informação de marco sejam 
os nomes de prédios e construções, tais como Prédio A, Templo B, 
Montanha C, uma informação descritiva de locais para comer e insta
lações de lazer, por exemplo, uma informação de URL e uma informa
ção de cupom de cada um dos lugares para comer, os conteúdos cria
dos pelo usuário através do servidor de mapa, e metadados, a infor
mação de marco não está limitada a isso. Por exemplo, os diários que 
são escritos pelo usuário e são incluídos em um Serviço de Rede So
cial (SNS) ligado a um servidor de mapa, e uma informação de conte
údo, tais como imagens, vídeos e metadados também são referidos 
como uma informação de marco.
[00171] Em seguida, a unidade de extração de informação de mar
co 119 extrai uma informação de marco incluída na imagem capturada 
pelo aparelho de captura de imagem 102 e a informação de marco da 
periferia da imagem, a partir do banco de dados de mapa 118, com 
base na informação descritiva de aparelho de captura de imagem obti
da a partir do aparelho de captura de imagem 102, e transmite a in
formação extraída para o aparelho de captura de imagem 102. Mesmo 
quando o usuário realiza uma operação de movimento horizontal pa
norâmico ou de zoom no aparelho de captura de imagem 102, enquan
to a unidade de extração de informação de marco 119 transmite a in
formação de marco da periferia da imagem, o aparelho de captura de
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imagem 102 pode exibir a informação de marco sem qualquer tempo
de espera, usando a informação previamente transmitida da periferia
da imagem.
[00172] A informação de marco transmitida pelo servidor de mapa 
120 é limitada a uma informação importante, tal como o nome de um 
prédio. Desejavelmente, uma informação tal como um URL ou meta
dados deve ser retransmitida a partir do servidor de mapa 120, quando 
o aparelho de captura de imagem 102 requisitar a informação, ou o 
aparelho de captura de imagem 102 previamente deve especificar um 
tipo de informação de marco a ser transmitido. Uma vez que um pro
cesso como esse reduz uma quantidade de dados a serem extraídos 
pela unidade de extração de informação de marco 119 a partir do ban
co de dados de mapa 118, uma vantagem de aceleração da extração 
pode ser esperada. Mais ainda, uma vez que o tamanho de dados da 
informação de marco transmitida a partir do servidor de mapa 120 para 
o aparelho de captura de imagem 102 é reduzido, uma vantagem de 
encurtar um tempo de espera para o aparelho de captura de imagem 
102 obter a informação de marco pode ser esperada.
[00173] Em seguida, uma unidade de recepção incluída na unidade 
de comunicação 112 do aparelho de captura de imagem 102 transmite 
a informação de marco recebida a partir do servidor de mapa 120 para 
a unidade de extração de informação de exibição 113.
[00174] A unidade de obtenção de informação de filtro 111 inclui 
uma unidade de detecção de informação de filtro 109 que detecta uma 
informação sobre a filtração da informação de marco obtida a partir do 
servidor de mapa 120 para exibição apenas da informação de marco 
desejada pelo usuário, e uma unidade de extração de informação de 
filtro 110 que transmite a informação detectada pela unidade de detec
ção de informação de filtro 109.
[00175] A figura 3 ilustra detalhes da unidade de detecção de infor-
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mação de filtro 109.
[00176] A unidade de detecção de informação de filtro 109 inclui
uma unidade de detecção de informação de resolução de exibição 201
e uma unidade de detecção de categoria de usuário 202 filtra a infor
mação de detecção resultante obtida a partir dali.
[00177] Em primeiro lugar, a unidade de detecção de informação de 
resolução de exibição 201 é uma informação de resolução da unidade 
de exibição 117 (figura 2) que exibe uma informação de imagem cap
turada pelo aparelho de captura de imagem 102 e a informação de 
marco de uma maneira sobreposta. A unidade de detecção de infor
mação de resolução de exibição 201 pode ser um armazenamento pa
ra a informação de resolução.
[00178] Em seguida, a unidade de detecção de categoria de usuário 
202 detecta uma informação de categoria de marcos exibidos de acor
do com o usuário. O que vem a seguir descreve exemplos de catego
rias dos marcos exibidos de acordo com o usuário. As categorias de 
marcos incluem: os nomes de cidades e regiões; locais para comer 
representados por restaurantes, cafeterias e bares; acomodações; ca
tegorias criadas por fóruns de servidores de mapa; categorias de com
pras e serviços, conforme representado por supermercados e lojas de 
conveniência, serviços de aluguel de filmes e DVDs, drogarias, ban
cos, centros comerciais e lojas de departamento; categorias de trans
porte representadas por aeroportos, estações e postos de gasolina; 
categorias de terreno representadas pelos nomes de montanhas e 
rios; categorias de áreas de excursão representadas por santuários e 
templos, e fontes termais; categorias de instalações, tais como par
ques, escolas, hospitais, bibliotecas, e agências de correio; e categori
as de informação de tráfego para exibição de informação de tráfego. 
Contudo, as categorias de marcos não estão limitadas a estas.
[00179] Então, a unidade de extração de informação de exibição
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113 (figura 2) filtra a informação de marco com base em uma informa
ção de filtro obtida a partir da unidade de obtenção de informação de 
filtro 111. Métodos mais específicos para a filtração serão descritos 
mais tarde. A unidade de extração de informação de exibição 113 
transmite a informação de marco filtrada para a unidade de processa
mento de exibição de superposição 116.
[00180] O aparelho de captura de imagem 102 obtém uma cena 
através da unidade de formação de imagem 114. Após a realização do 
processamento de imagem, a unidade de processamento de imagem
115 transmite os dados de cena para a unidade de processamento de 
exibição de superposição 116.
[00181] Em seguida, a unidade de processamento de exibição de 
superposição 116 realiza um processamento para exibição da infor
mação de marco extraída pela unidade de extração de informação de 
exibição 113 a ser sobreposta aos dados de cena obtidos pela unidade 
de processamento de imagem 115. Quando a informação de marco 
não é exibida da maneira sobreposta de acordo com uma operação de 
usuário, a unidade de processamento de exibição de superposição
116 transmite os dados de imagem a partir da unidade de processa
mento de imagem 115 para a unidade de exibição 117, sem o proces
so de exibição de superposição.
[00182] Em seguida, a unidade de exibição 117 exibe a informação 
de captura de imagem e a informação de marco da maneira sobrepos
ta. Uma vez que a unidade de exibição 117 é equipada com botões e 
uma função de painel de toque, ela pode ter uma função de exibição 
de uma informação de marco mais detalhada em resposta a uma ope
ração de usuário.
[00183] A figura 4 mostra um exemplo de um formato de dados a
serem transmitidos a partir do aparelho de captura de imagem 102 pa
ra o servidor de mapa 120.
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[00184] Os dados a serem transmitidos a partir do aparelho de cap
tura de imagem 102 para o servidor de mapa 120 são adicionados 
com uma coordenada de tempo universal, uma informação de latitude 
e uma informação de longitude indicando a informação de posição 
capturada, uma direção de curso indicando o norte verdadeiro de dire
ção de captura de imagem, uma informação de faixa de captura de 
imagem, e uma informação de ID do aparelho de captura de imagem 
102.
[00185] A informação de ID do aparelho de captura de imagem 102 
é usada para uma identificação de reconhecimento do aparelho de 
captura de imagem 102 que acessa o servidor de mapa 120. O ID po
de ser qualquer ID que identifique de forma única o aparelho de captu
ra de imagem 102. A mesma vantagem que da informação de ID pode 
ser obtida com o uso de um endereço de MAC de um dispositivo de 
comunicação sem-fio. Mais ainda, o ID do aparelho de captura de 
imagem 102 não está necessariamente limitado a um ID. Por exemplo, 
quando usuários plurais compartilham o aparelho de captura de ima
gem 102, um ID pode ser criado para cada um dos usuários.
[00186] O formato de dados de dados a serem transmitidos não es
tá limitado àquele descrito aqui. A precisão de informação de posição 
pode ser melhorada usando-se um cálculo de correção por um GPS 
diferencial (DGPS) com a adição de qualidade de GPS, uma contagem 
de satélites de GPS que podem ser recebidos, idade do GPS, um ID 
de uma estação de GPS de referência, ao formato de dados.
[00187] A partir deste ponto, modos do aparelho de captura de ima
gem serão descritos. O aparelho de captura de imagem 102 tem (i) um 
modo de captura normal para a captura de imagens, (ii) um modo de 
captura de exibição de marco para a exibição de marcos em uma tela, 
enquanto se obtém uma informação para a captura de imagens e a 
informação de periferia, e (iii) um modo de reprodução para reprodu-
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ção da imagem capturada na tela. O usuário pode regular qualquer um
através de uma interface de operação.
[00188] Quando o usuário aponta o aparelho de captura de imagem 
102 para um tema a ser capturado, o aparelho de captura de imagem 
102 exibe uma imagem incluindo o tema e uma informação de marco 
do tema em uma tela, no modo de captura de exibição de marco. O 
que vem a seguir descreve o processamento para a obtenção de uma 
informação de marco de um tema a ser capturado no modo de captura 
de exibição de marco pelo aparelho de captura de imagem 102.
[00189] A figura 5 mostra um fluxograma que indica processos pelo 
aparelho de captura de imagem 102 a partir da captura de uma cena 
até a transmissão da informação descritiva de aparelho de captura de 
imagem para o servidor de mapa 120.
[00190] Quando o usuário comuta um modo para um modo de exi
bição de marco usando um comutador e outros meios (Etapa S401), o 
servidor de mapa 120 transita para o modo de exibição de marco (Eta
pa S402). A unidade de geração de informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem 121 do aparelho de captura de imagem 102 (fi
gura 2) gera a informação descritiva de aparelho de captura de ima
gem (Etapa 404), e transmite a informação para o servidor de mapa 
120 (405).
[00191] A partir deste ponto, uma variação do aparelho de captura 
de imagem 102 será descrita. Embora a informação descritiva de apa
relho de captura de imagem inclua uma informação de posição do apa
relho de captura de imagem 102 e uma informação sobre uma direção 
de captura de imagem, a unidade de detecção de informação de posi
ção 104 e a unidade de detecção de direção de captura de imagem 
107 podem ser providas separadamente em um outro dispositivo, pela 
exclusão delas de uma unidade principal de captura (aparelho de cap
tura de imagem 102). Por exemplo, uma unidade de recepção (veja a
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unidade de comunicação 112 na figura 2) de um aparelho de captura 
de imagem (aparelho de captura de imagem 102) pode receber ambas 
ou uma dentre uma informação de posição e uma direção de captura 
de imagem que são obtidas por um telefone móvel incluindo a unidade 
de detecção de informação de posição 104 e a unidade de detecção 
de direção de captura de imagem 107. Uma vez que o aparelho de 
captura de imagem 102 incluindo o dispositivo de comunicação sem- 
fio de alcance curto possa obter ambas ou uma dentre uma informa
ção de posição e uma direção de captura de imagem através do tele
fone móvel, ele não inclui uma unidade de detecção, tal como um sen
sor para a detecção de uma informação de posição e uma direção de 
captura de imagem. Assim, há uma vantagem de se permitir uma mi- 
niaturização do aparelho de captura de imagem 102.
[00192] A partir deste ponto, os detalhes de um processo de trans
missão da informação descritiva de aparelho de captura de imagem 
pelo aparelho de captura de imagem 102 na Etapa 405 serão descri
tos. O aparelho de captura de imagem 102 transmite uma informação 
para o servidor de mapa 120 indicado por um endereço de rede. Aqui, 
o aparelho de captura de imagem 102 usa um endereço de rede (URL) 
do servidor de mapa 120 armazenado em uma região de armazena
mento do aparelho de captura de imagem 102 com uma informação de 
regulagem de dispositivo. O endereço armazenado do servidor de ma
pa 120 pode ser mudado para qualquer endereço pelo usuário, usando 
a interface de operação do aparelho de captura de imagem 102.
[00193] A figura 6 mostra um fluxograma que indica processos pelo 
servidor de mapa 120 a partir do recebimento da informação descritiva 
de aparelho de captura de imagem até a transmissão da informação 
de marco para o aparelho de captura de imagem 102.
[00194] O servidor de mapa 120 primeiramente checa se é ou não 
para receber a informação descritiva de aparelho de captura de ima-
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gem (Etapa 501). Após receber a informação descritiva de aparelho de 
captura de imagem, o servidor de mapa 120 analisa a informação des
critiva de aparelho de captura de imagem, acessa o banco de dados 
de mapa (BD de mapa) 118 (Etapa 502), e obtém a informação de 
marco (informação de marco de faixa de captura de imagem) incluída 
na cena capturada pelo aparelho de captura de imagem 102 (Etapa 
503). O servidor de mapa 120 transmite a informação de marco de fai
xa de captura de imagem para o servidor de mapa 120 (Etapa 504). 
Após a transmissão da informação de marco de faixa de captura de 
imagem para o aparelho de captura de imagem 102, o servidor de ma
pa 120 obtém a informação de marco na periferia da faixa de captura 
de imagem (informação de marco de periferia de captura de imagem) 
(Etapa 505), e transmite a informação de marco de periferia de captura 
de imagem obtida para o aparelho de captura de imagem 102 (Etapa 
506).
[00195] Em seguida, um método na Etapa S505 para a obtenção da 
informação de marco pelo servidor de mapa 120 com base na infor
mação descritiva de aparelho de captura de imagem recebida na Eta
pa S503 será descrito.
[00196] A figura 7 ilustra áreas nas quais o servidor de mapa 120 
obtém a informação de marco, com base na informação descritiva de 
aparelho de captura de imagem.
[00197] O servidor de mapa 120 recebe a informação descritiva de 
aparelho de captura de imagem incluindo a informação de posição e a 
informação de direção transmitidas pelo servidor de mapa 120 (Etapa 
501 na figura 6). Então, a unidade de extração de informação de mar
co 119 do servidor de mapa 120 extrai a partir do banco de dados de 
mapa 118, a informação de marco em um mapa em uma faixa (faixa 
de obtenção de informação de marco de faixa de captura de imagem) 
que é ligeiramente maior do que uma faixa de captura de imagem ob-
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tida a partir da informação descritiva de aparelho de captura de ima
gem (uma faixa de captura de imagem do aparelho de captura de ima
gem 102 que é representada por uma linha interrompida na figura 7)
(Etapa 503).
[00198] A faixa de captura de imagem é uma faixa em formato de 
setor conforme ilustrado na figura 7. Uma posição de um ângulo cen
tral do setor representa uma posição do aparelho de captura de ima
gem 102. Mais ainda, um bissetor do ângulo central do setor, especifi
camente, uma seta para cima na figura 7, combina com uma direção 
de captura de imagem na qual o aparelho de captura de imagem 102 
captura uma imagem. Mais ainda, o ângulo central do setor representa 
uma informação de faixa de captura de imagem incluída na informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem.
[00199] Mais ainda, um valor predeterminado mantido pelo servidor 
de mapa 120 é usado como um raio do setor representando uma faixa 
de obtenção de informação de marco de faixa de captura de imagem, 
em outras palavras, uma distância a partir do aparelho de captura de 
imagem 102 até um marco da faixa de obtenção de informação de 
marco de faixa de captura de imagem.
[00200] Um raio de 5 quilômetros a partir do aparelho de captura de 
imagem 102 é desejável mente regulado como o valor predeterminado. 
Assumindo que o aparelho de captura de imagem 102 esteja posicio
nado a 1,5 metro acima do terreno, um raio de 5 quilômetros é aproxi
madamente uma distância até o horizonte. Contudo, o valor predeter
minado não é necessariamente de 5 quilômetros. Por exemplo, uma 
altitude de uma posição do aparelho de captura de imagem 102 é cal
culada usando-se a informação de posição do aparelho de captura de 
imagem 102 e uma informação de altitude armazenada no servidor de 
mapa 120, e o aparelho de captura de imagem 102 é assumido como 
estando posicionado, por exemplo, a 1,5 metro acima do terreno. En-
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tão, uma distância a partir do aparelho de captura de imagem 102 até 
o horizonte calculada a partir da altitude do aparelho de captura de 
imagem 102 é regulada para um raio de um marco extraído pela uni
dade de extração de informação de marco 119 incluído no servidor de 
mapa 120, especificamente, o valor predeterminado. Assim sendo, 
uma faixa da informação de marco pode ser estreitada mais precisa
mente.
[00201] A figura 8 mostra um exemplo de uma faixa da informação 
de marco a ser transmitida a partir do servidor de mapa 120 para o 
aparelho de captura de imagem 102.
[00202] Uma faixa de obtenção de informação de marco de periferia 
de captura de imagem mostrada na figura 7 tem um ângulo do setor 
que é mais largo do que aquele da faixa de obtenção de informação de 
marco de faixa de captura de imagem que está dentro da faixa de ob
tenção de informação de marco de periferia de captura de imagem. 
Conforme ilustrado na figura 8, o servidor de mapa 120 primeiramente 
transmite a informação de marco de faixa de captura de imagem para 
o aparelho de captura de imagem 102 (Etapa 504 na figura 6), obtém a 
informação de marco na informação de marco de periferia de captura 
de imagem (Etapa 505) e transmite a informação de marco de periferia 
de captura de imagem para o aparelho de captura de imagem 102 
(Etapa 506). De modo a implementar os processos, um tempo de es
pera até a geração da informação de marco de uma faixa de captura 
de imagem é encurtado, e o aparelho de captura de imagem 102 man
tém a informação de marco na periferia da faixa de captura de ima
gem. Estes processos trarão uma vantagem de permitir uma exibição 
rápida de uma informação de marco, sem se esperar por um processo 
de obtenção de informação de marco pelo servidor de mapa 120 de 
novo, quando o aparelho de captura de imagem 102 der uma panorâ
mica.
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[00203] A figura 8 mostra um exemplo em que: um ângulo de um 
setor cobrindo a faixa de obtenção de informação de marco de perife
ria de captura de imagem é de 140 graus em uma faixa de aproxima
damente 250 a 110 graus (250 - 110 = 140); um ângulo de um setor 
cobrindo a faixa de obtenção de informação de marco de faixa de cap
tura de imagem é de 109 graus (< 140 graus) em uma faixa de apro
ximadamente 237 a 128 graus (237 - 128 = 109); e um ângulo de um 
setor cobrindo a faixa de captura de imagem (ângulo de uma visão) é 
de 55 graus (< 82 graus <140 graus) em uma faixa de aproximada
mente 210 a 155 graus (210 - 155 = 55).
[00204] A unidade de extração de informação de marco 119 (figura 
2) extrai uma pluralidade de informações de marco a partir do banco 
de dados de mapa 118, e transmite a pluralidade extraída de informa
ções de marco para o aparelho de captura de imagem 102 que trans
mitiu a informação descritiva de aparelho de captura de imagem.
[00205] A unidade de recepção (veja a unidade de comunicação 
112 na figura 2) do aparelho de captura de imagem 102 recebe a plu
ralidade de informações de marco transmitidas a partir do servidor de 
mapa 120, e a unidade de exibição 117 exibe, em uma tela mantida 
pelo aparelho de captura de imagem 102, uma parte de ou toda a plu
ralidade de informações de marco recebidas pela unidade de recep
ção, em conjunto com as imagens capturadas obtidas pela unidade de 
formação de imagem 114 e pela unidade de processamento de ima
gem 115. O aparelho de captura de imagem 102 armazena um dentre 
um modo de exibição de todos os marcos, no qual toda a informação 
de marco é exibida, e um modo de exibição de parte de marco, no qual 
uma parte da informação de marco é exibida, em uma região de arma
zenamento de uma unidade de armazenamento incluída no aparelho 
de captura de imagem 102, como uma informação de regulagem de 
exibição de marco.
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[00206] Uma regulagem de exibição de marco como essa permite 
ao usuário mudar o modo de exibição atual para qualquer modo de 
exibição de marco usando a interface de operação do aparelho de 
captura de imagem 102. Em outras palavras, o aparelho de captura de 
imagem 102 pode mudar a informação de regulagem de exibição de 
marco a ser armazenada, em resposta a uma operação da interface de 
operação.
[00207] A figura 9 mostra um fluxograma de processamento pelo 
aparelho de captura de imagem 102 para exibição de uma informação 
de marco e para fazer com que a unidade de exibição 117 exiba a in
formação de marco da maneira sobreposta.
[00208] Uma vez que uma operação realizada pelo aparelho de 
captura de imagem 102 na informação de marco de faixa de captura 
de imagem é basicamente a mesma operação que é feita na faixa de 
obtenção de informação de marco de periferia de captura de imagem, 
aquelas informações de marco são coletivamente referidas como uma 
informação de marco, e o que vem a seguir descreve um método para 
filtração da informação de marco.
[00209] Quando o aparelho de captura de imagem 102 recebe uma 
pluralidade de informações de marco a partir do servidor de mapa 120 
(Sim na Etapa 801), ele obtém uma informação de filtro para a filtração 
da informação de marco a ser exibida a partir da pluralidade recebida 
de informações de marco (Etapa 803). A informação de filtro será des
crita em detalhes mais tarde. O aparelho de captura de imagem 102 
filtra a informação de marco recebida com base na informação de filtro, 
e exibe a informação de marco a ser sobreposta em uma cena captu
rada em uma imagem capturada, usando-se a unidade de exibição 
117.
[00210] O aparelho de captura de imagem 102 checa se é ou não
para obter a pluralidade de informações de marco a partir do servidor
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de mapa 120 (801). Quando o aparelho de captura de imagem 102 
recebe a pluralidade de informações de marco, ele determina se é ou 
não para exibir todos os marcos a serem recebidos em seguida. O 
aparelho de captura de imagem 102 armazena as regulagens de exibi
ção de todos os marcos em uma unidade de armazenamento para es
pecificar se todos os marcos são ou não para serem exibidos. Quando 
as regulagens de exibição mostram que todos os marcos são exibidos 
(Sim na Etapa 802), todos os marcos recebidos são determinados co
mo sendo exibidos. Quando as regulagens de exibição não mostram 
uma indicação de exibição (Não na Etapa 802), apenas uma parte dos 
marcos é exibida, ao invés de todos os marcos.
[00211] É desejado que as regulagens de exibição sejam reguladas 
pelo usuário. Por exemplo, o usuário comuta um botão de exibição de 
marco, de modo que o aparelho de captura de imagem 102 possa co
mutar entre o modo de exibição de todos os marcos e um modo no 
qual apenas um marco filtrado é para ser exibido.
[00212] Quando todos os marcos são para serem exibidos (Sim na 
Etapa 802), o aparelho de captura de imagem 102 exibe uma cena 
capturada obtida através de uma lente do aparelho de captura de ima
gem 102 e a informação de marco obtida a partir do servidor de mapa 
120 da maneira sobreposta, usando a unidade de processamento de 
exibição de superposição 116 (Etapa 805).
[00213] Em contraste, quando todos os marcos não são para serem 
exibidos (Sim na Etapa 802), o aparelho de captura de imagem 102 
exibe apenas a informação de marco que foi filtrada (Etapas 803 a 
805). A unidade de extração de informação de exibição 113 primeira
mente obtém uma informação sobre a filtração da informação de mar
co a partir da unidade de obtenção de informação de filtro 111 (Etapa 
803), e extrai a informação de marco a ser exibida, com base na in
formação de filtro obtida (Etapa 804). A unidade de processamento de
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exibição de superposição 116 exibe a informação de marco extraída
sobreposta em uma imagem de cena obtida pela unidade de proces
samento de imagem 115 (Etapa 805).
[00214] O que vem a seguir descreve o método de filtração.
[00215] Quando o modo de exibição de parte de marco é regulado 
no aparelho de captura de imagem 102, a unidade de extração de in
formação de exibição 113 extrai a informação de marco a ser exibida a 
partir da pluralidade de informações de marco recebidas a partir do 
servidor de mapa 120. O aparelho de captura de imagem 102 realiza 
uma filtração com base na informação descritiva de aparelho de captu
ra de imagem obtida a partir dos elementos constituintes no aparelho 
de captura de imagem 102. Mais especificamente, o aparelho de cap
tura de imagem 102 estreita um campo no qual a informação de marco 
é exibida, de acordo com uma relação de zoom do aparelho de captu
ra de imagem 102 e uma distância a partir de uma posição de captura. 
Em outras palavras, o aparelho de captura de imagem 102 estreita a 
informação de marco para um campo correspondente à distância, e 
muda o nome de um marco a ser exibido de acordo com uma resolu
ção exibível.
[00216] Conforme descrito antes, o servidor de mapa 120 armazena 
uma pluralidade de informações de marco que são armazenadas de 
forma hierárquica. Mais especificamente, o servidor de mapa 120 ar
mazena uma informação de marco mais detalhada, conforme o nível 
hierárquico fica mais profundo (maior). Por exemplo, os nomes de pré
dios são armazenados em um nível hierárquico mais alto, o nome de 
um dos prédios é armazenado em um nível hierárquico mais baixo do 
que o nível hierárquico dos prédios, e os nomes de locatários de lojas 
no prédio são armazenados em um nível hierárquico ainda mais baixa 
do que o nível hierárquico do prédio. Em outras palavras, o servidor de 
mapa 120 armazena não apenas a informação de marco, mas também
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uma relação hierárquica entre (i) uma pluralidade de informações de 
marco de todos os marcos que são mais altos na classificação, e (ii) 
uma pluralidade de informações de marco de uma parte dos marcos 
que é mais baixa na classificação. Desta maneira, a pluralidade de in
formações de marco a ser armazenada é dividida de forma hierárqui
ca.
[00217] O aparelho de captura de imagem 102 divide um espaço 
capturado pelo aparelho de captura de imagem 102 em campos de 
acordo com uma distância a partir do aparelho de captura de imagem 
102 para exibição da informação de marco transmitida a partir do ser
vidor de mapa 120. Então, o aparelho de captura de imagem 102 de
termina a contagem de marco máxima que pode ser exibida por cam
po, de acordo com uma informação de resolução do aparelho de cap
tura de imagem 102. O aparelho de captura de imagem 102 aumenta a 
contagem de marco máxima exibível conforme uma imagem a ser exi
bida tiver uma resolução mais alta.
[00218] A figura 10 ilustra os nomes de espaços que separam a plu
ralidade de informações de marco.
[00219] A informação de marco mantida pelo banco de dados de 
mapa 118 (figura 2) incluída no servidor de mapa 120 inclui uma in
formação de posição indicando a qual espaço (campo de malha) na 
figura 10 uma posição de um marco na informação de marco pertence. 
[00220] A proximidade do aparelho de captura de imagem 102 é 
dividida em campos de acordo com se uma distância a partir do apare
lho de captura de imagem 102 está ou não em uma faixa predetermi
nada, conforme ilustrado na figura 10. A figura 10 exemplifica um caso 
em que a proximidade do aparelho de captura de imagem 102 é dividi
da em 3 campos. Os campos divididos são definidos como o primeiro 
campo a uma distância curta, o segundo campo a uma distância média 
e o terceiro campo a uma distância longa.
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[00221] Mais ainda, conforme ilustrado na figura 10, a proximidade 
do aparelho de captura de imagem 102 é dividida em campos de acor
do com se um ângulo com respeito a uma direção de captura de ima
gem do aparelho de captura de imagem 102 está ou não em uma faixa 
predeterminada, e a faixa de captura de imagem é horizontal mente 
dividida nestes campos. A partir deste ponto, cada um destes campos 
divididos é referido como uma faixa. Então, uma faixa nas proximida
des da direção de captura de imagem é referida como uma primeira 
faixa, uma faixa mais ampla do que a primeira faixa é referida como a 
segunda faixa, e uma faixa muito mais ampla que é mais ampla do que 
a segunda faixa é referida como a terceira faixa.
[00222] A partir deste ponto, um espaço dividido por campo ou faixa 
é referido como um campo de malha.
[00223] De acordo com a operação de zoom para aproximar do 
aparelho de captura de imagem 102, uma largura de uma faixa a ser 
capturada é reduzida. Quando a relação de zoom é regulada maior, 
um ângulo de uma faixa de captura de imagem é reduzido. O aparelho 
de captura de imagem 102 regula um ângulo de uma faixa a ser usado 
para a filtração para um ângulo menor, de acordo com essa caracterís
tica. Por exemplo, assuma um caso em que uma faixa de captura de 
imagem é regulada para ser dividida em três faixas. Quando uma rela
ção de zoom é regulada maior, uma largura da faixa a ser usada é re
duzida. Em outras palavras, quando uma relação de zoom é regulada 
maior, uma largura de uma faixa a ser usada é relativamente aumen
tada.
[00224] Aqui, uma contagem de campos, faixas, níveis hierárquicos
não está limitada àquela descrita. Mais ainda, o aparelho de captura
de imagem 102 desejável mente tem um sensor multiaxial para divisão
de um espaço em faixas. Em outras palavras, quando da realização de
uma operação de captura normal, o aparelho de captura de imagem
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102 detecta uma orientação do aparelho de captura de imagem 102, 
usando uma bússola eletromagnética para a detecção de um desvio 
na direção horizontal. Quando o aparelho de captura de imagem 102 é 
inclinado a 90 graus com respeito a uma orientação da operação de 
captura normal para a captura de uma imagem que é verticalmente 
mais longa, desejavelmente, a bússola eletromagnética deve ser co
mutada para uma bússola eletromagnética para a detecção de um 
desvio do aparelho de captura de imagem 102 na direção horizontal, 
de modo que a bússola eletromagnética seja usada para a regulagem 
de uma direção na qual o aparelho de captura de imagem 102 está 
orientado e para a separação de faixas. Desse modo, mesmo quando 
o aparelho de captura de imagem 102 é rodado a 90 graus, uma regu
lagem precisa das faixas e a detecção de uma direção de captura de 
imagem se tornam possíveis.
[00225] O aparelho de captura de imagem 102 determina um limite 
superior de uma contagem de marcos a serem exibidos em um campo 
de malha, de acordo com uma resolução na qual o aparelho de captu
ra de imagem 102 captura uma imagem. Quanto mais alta se tornar a 
resolução, mais a contagem de marcos a ser exibida por campo au
mentará.
[00226] O que vem a seguir descreve um exemplo de quando o li
mite superior da contagem de marcos a serem exibidos em um campo 
de malha (a contagem de marco máxima a ser exibida por campo de 
malha) é 2. A partir deste ponto, há casos em que um campo de malha 
é simplesmente referido como um campo, por conveniência de escrita. 
[00227] Os pontos mencionados anteriormente serão descritos mais 
tarde em detalhes.
[00228] A figura 11 ilustra uma contagem de marcos por nível hie
rárquico e níveis hierárquicos de marcos a serem realmente exibidos.
[00229] Cada informação de marco mantida pelo banco de dados
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de mapa 118 (figura 2) incluído no servidor de mapa 120 inclui uma 
informação hierárquica indicando um nível hierárquico ao qual um 
marco da informação de marco pertence. A informação hierárquica 
mostra: (i) quando um nível hierárquico de um marco é mais baixo do 
que outros níveis hierárquicos de marcos, uma prioridade do marco é 
mais baixa na classificação; (ii) quando o nível hierárquico do marco e 
o mesmo que aqueles dos outros marcos, o marco está na mesma 
classificação que aquela dos outros; e (iii) quando o nível hierárquico 
do marco é mais alto do que aqueles dos outros marcos, a prioridade 
do marco é mais baixa na classificação. A informação hierárquica cor
responde à relação hierárquica descrita aqui anteriormente.
[00230] Então, o aparelho de captura de imagem 102 extrai, através 
da unidade de extração de informação de exibição 113, uma parte da 
pluralidade de informações de marco determinada pela informação hi
erárquica incluída em cada informação de marco, a partir de dentre a 
pluralidade de informações de marco obtidas pelo servidor de mapa 
120. Em outras palavras, ele seleciona e exibe uma ou mais das in
formações de marco que foram extraídas a partir da pluralidade de in
formações de marco.
[00231] Por exemplo, na figura 11, a informação de marco é repre
sentada por uma marca de cruz na primeira faixa no terceiro campo. A 
informação de marco pertence ao primeiro nível hierárquico, e inclui 
uma informação hierárquica indicando o primeiro nível hierárquico. 
Uma outra informação de marco que é representada por uma marca 
de cruz na segunda faixa no terceiro campo do segundo nível hierár
quico na figura 11 e que é diferente da informação de marco no primei
ro nível hierárquico mostra um exemplo da informação de marco per
tencente ao segundo nível hierárquico.
[00232] O aparelho de captura de imagem 102 exibe mesmo uma
informação de marco de um marco que esteja no nível hierárquico
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mais profundo, de modo a não exceder à contagem exibível de marcos
por campo de malha.
[00233] Então, quando a contagem de marcos na classificação mais 
alta, especificamente, no primeiro nível hierárquico na figura 11 exce
de à contagem de marco máxima a ser exibida por campo de malha, o 
aparelho de captura de imagem 102 exibe os marcos de modo a não 
exceder à contagem de marco máxima a ser exibida por campo de 
malha pela priorização de um campo de malha em uma faixa mais 
próxima do centro das faixas.
[00234] Assuma um caso em que a contagem de marco máxima a 
ser exibida por campo de malha é 2. No terceiro campo, uma vez que 
a contagem de marcos no primeiro nível hierárquico é 1, a contagem 
no segundo nível hierárquico é 2 e a contagem no terceiro nível hie
rárquico é 4, a informação de marco correspondente até o segundo 
nível hierárquico tendo a mesma contagem que a contagem de marco 
máxima a ser exibida por campo de malha é para ser exibida. Mais 
ainda, no segundo campo, a contagem de marcos no terceiro nível hie
rárquico é 1 e a contagem no quarto nível hierárquico é 2, os marcos 
no quarto nível hierárquico são para serem exibidos. Mais ainda, a 
contagem de marcos no primeiro campo do primeiro nível hierárquico 
já excede a contagem de marco máxima a ser exibida. Neste caso, o 
aparelho de captura de imagem 102 filtra os marcos a serem exibidos, 
de acordo com a faixa. Em outras palavras, uma vez que a contagem 
de marcos no primeiro campo e na primeira faixa é 2 e a contagem no 
primeiro campo e na segunda faixa é 4, os marcos no primeiro campo 
e na primeira faixa são para serem exibidos.
[00235] Aqui, um campo a ser exibido pode ser extraído de acordo
com uma relação de zoom do aparelho de captura de imagem 102.
[00236] A figura 12 ilustra um exemplo de uma tabela de corres
pondência entre relações de zoom e campos de exibição.
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[00237] O aparelho de captura de imagem 102 realiza uma extração
de acordo com uma relação de zoom no procedimento a seguir des
crito com referência à figura 12.
[00238] A proximidade do aparelho de captura de imagem 102 é 
dividida em 3 campos por uma distância a partir de uma posição de 
captura, e o aparelho de captura de imagem 102 tem uma função de 
zoom para a captura de imagens em uma relação de zoom que varia 
de 1 a 10 vezes como uma função de zoom ótico (zoom comandado 
fisicamente por lente). Assim, o aparelho de captura de imagem 102 
extrai uma informação de marco: do primeiro campo (campo de dis
tância curta) em uma relação de zoom de 1 a 3 vezes; do segundo 
campo (campo de distância média) em uma relação de zoom de 3 a 6 
vezes; e do terceiro campo (campo de distância longa) em uma rela
ção de zoom de 6 a 10 vezes. Em outras palavras, o aparelho de cap
tura de imagem 102 extrai um marco mais próximo da posição de cap
tura de imagem quando a relação de zoom é mais baixa, enquanto ex
trai um marco mais distante da posição de captura de imagem quando 
a relação de zoom é mais alta. Desse modo, apenas a informação de 
marco em um campo que o usuário deseja conhecer pode ser exibida, 
desse modo se melhorando a conveniência do usuário.
[00239] Os métodos para seleção de ordens hierárquicas de marco 
incluem: um método para extração de marcos em uma ordem hierár
quica não mais baixa do que a segunda ordem hierárquica; um método 
para extração de marcos em uma ordem hierárquica tendo a menor 
contagem de marcos; e um método para a extração de marcos em 
uma ordem hierárquica que é predeterminada pelo usuário. Mais ain
da, a ordem hierárquica pode ser automaticamente selecionada de 
modo que a contagem de marcos mais se aproxime da contagem de 
marco máxima a ser exibida.
[00240] Mais ainda, um campo de exibição não é necessariamente
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determinado de acordo com uma relação de zoom. O campo de exibi
ção pode ser mudado de acordo com uma distância focal do aparelho 
de captura de imagem 102, ao invés da relação de zoom. Em outras 
palavras, na figura 11, quando a distância focal do aparelho de captura 
de imagem 102 é mais curta, um marco de um tema presente no pri
meiro campo é exibido. Quando a distância focal do aparelho de cap
tura de imagem 102 é mais longa, um marco de um tema presente no 
terceiro campo é exibido. Quando o aparelho de captura de imagem 
102 tem uma função de autofoco, o usuário pode obter uma informa
ção de marco de um tema que o usuário deseja conhecer, sem a ope
ração de um botão de zoom do aparelho de captura de imagem 102.
[00241] Mais ainda, quando uma face humana é reconhecida, no 
caso em que o aparelho de captura de imagem 102 tem uma função 
de foco de reconhecimento facial para focalização na face e a função 
de foco de reconhecimento facial não está ativada, um campo de exi
bição no qual os marcos são exibidos pode ser determinado de acordo 
com a distância focal. Quando a função de foco de reconhecimento 
facial está ativada, o aparelho de captura de imagem 102 pode ser 
equipado com uma função para deslocamento para um modo para de
terminação do campo de exibição com a função de zoom do aparelho 
de captura de imagem 102. Desse modo, quando uma face de um pe
destre aparece em uma cena, a distância focal é mudada, sem uma 
mudança súbita no campo de exibição, no aparelho de captura de 
imagem 102 equipado com a função de foco de reconhecimento facial, 
levando assim a uma estabilização em um campo de exibição de mar
co.
[00242] Mais ainda, quando uma contagem da pluralidade de infor
mações de marco extraídas usando-se uma distância de captura e or
dens hierárquicas excede a contagem de marco máxima a ser exibida,
o aparelho de captura de imagem 102 estreita a contagem de informa-
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ção de marco ao selecionar uma ou mais prioridades. Por exemplo, os 
métodos para a extração de marcos usando prioridades incluem: um 
método para extração de marcos tendo uma prioridade predetermina
da ou mais; um método para extração de marcos tendo a prioridade 
mais alta; e um método para extração de marcos tendo uma prioridade 
predeterminada pelo usuário. Mais ainda, as prioridades podem ser 
automaticamente selecionadas, de modo que a contagem de marcos 
se aproxime mais do limite superior da contagem de marcos a serem 
exibidos.
[00243] Aqui, o aparelho de captura de imagem 102 pode extrair um 
marco com base nos subcampos obtidos pela divisão horizontal de um 
campo no qual uma pluralidade de informações de marco é exibida. 
Por exemplo, o aparelho de captura de imagem 102 extrai uma infor
mação de marco incluída em um campo predeterminado pela definição 
de 30 graus à esquerda como um campo à esquerda, os 30 graus cen
trais como um campo de centro e os 30 graus à direita como o campo 
à direita, quando um ângulo de uma visão na direção horizontal for re
to. Os métodos para a regulagem de um subcampo predeterminado de 
subcampos em uma direção horizontal incluem: (i) um método para 
limitação de um subcampo predeterminado a um subcampo central; e 
(ii) um método regulado pelo usuário usando a interface de operação 
de um aparelho de captura de imagem 102. Em particular, quando o 
usuário regula campos, o usuário pode regular os subcampos horizon
tais como uma informação de regulagem do aparelho de captura de 
imagem 102, antes da captura de imagens, ou selecionar os subcam
pos horizontais e reinicializar os subcampos após a unidade de exibi
ção 117 exibir marcos e as imagens capturadas.
[00244] A unidade de processamento de exibição de superposição
116 gera uma imagem a ser exibida em uma tela por superposição so
bre uma imagem capturada de toda a informação de marco (no modo
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de exibição de todos os marcos) ou uma informação de marco (no
modo de exibição de parte de marco) extraída pela unidade de extra
ção de informação de exibição 113. A partir deste ponto, um método
representativo para exibição de informação de marco será descrito.
[00245] A figura 38 ilustra um exemplo de uma tela de exibição de 
marco.
[00246] O texto, tal como "Pousada W" e "Hotel Y" que está na por
ção superior da figura 38 e que está em uma área de exibição visual 
incluindo uma linha de crista de montanha e uma estrada de acesso à 
Loja de vestuário A e à Loja de vestuário C é um texto simplesmente 
adicionado por conveniência de explicação, e não o texto exibido pelo 
aparelho de captura de imagem 102.
[00247] Por outro lado, uma matriz de áreas retangulares é uma 
área de exibição de marco para exibição de uma informação de marco 
pelo aparelho de captura de imagem 102. Mais ainda, o texto tal como 
"Loja de vestuário A" e "Loja de vestuário C" na área de exibição de 
marco é um texto exibido pelo aparelho de captura de imagem 102 ca
da um como uma informação de marco.
[00248] O aparelho de captura de imagem 102 tem uma área de 
exibição de imagem na porção superior e a área de exibição de marco 
provida sob a área de exibição de imagem. Na área de exibição de 
marco, os nomes de marcos são exibidos horizontalmente nas mes
mas posições que aquelas dos campos de malha tendo os temas cap
turados. Assim, o usuário pode esperar uma vantagem de correspon
dências entre temas e os respectivos marcos serem fáceis de seguir. 
Mais ainda, na área de exibição de marco, os marcos distantes do 
aparelho de captura de imagem 102 são exibidos na porção superior 
da área de exibição, e os marcos mais próximos do aparelho de captu
ra de imagem 102 são exibidos na porção inferior da área de exibição. 
Mais ainda, na área de exibição de marco, os marcos na mesma área
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que são distantes do aparelho de captura de imagem 102 são exibidos 
na porção superior da área de exibição, e os marcos na mesma área 
que são mais próximos do aparelho de captura de imagem 102 são 
exibidos na porção inferior da área de exibição. Assim, com uma área 
alocada para um tema e pela mudança das porções exibidas na área, 
o usuário pode experimentar uma vantagem de conhecimento de uma 
distância aproximada entre o aparelho de captura de imagem 102 e o 
tema, e visualmente conhecer uma perspectiva relativa entre o apare
lho de captura de imagem 102 e o tema.
[00249] Mais ainda, o aparelho de captura de imagem 102 marca 
ou destaca o nome de um marco que é o mais próximo de uma dire
ção de captura de imagem e o mais adiante do aparelho de captura de 
imagem 102. Um cursor é colocado desejável mente sobre o nome do 
marco, como um exemplo da marcação. Uma vez que o usuário fre
quentemente acessa a informação de marco que está no centro da 
área de exibição e localizada à frente, uma vantagem de eliminação da 
necessidade de o usuário mover o cursor em um modo de exibição de 
detalhes de marco pode ser esperada.
[00250] Mais ainda, uma distância linear entre o aparelho de captu
ra de imagem 102 e um tema, ou uma distância de percurso necessá
ria para se acessar o tema pode ser exibida próximo do nome do mar
co. Saber uma distância até um tema permite que o usuário considere 
um meio de transporte para acesso ao tema.
[00251] Mais ainda, a área de exibição de marco pode ser provida 
não na porção inferior de uma tela, mas na porção superior, na extre
midade esquerda e na extremidade direita da tela. Quando a área de 
exibição de marco é provida na extremidade esquerda ou na extremi
dade direita da tela, os nomes dos marcos de temas em uma direção 
entre a posição de captura de imagem e os temas são alinhados de 
lado a lado, e os nomes dos marcos dos temas são alinhados a partir
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da porção superior até a porção inferior na área de exibição de acordo
com cada distância a partir da posição de captura de imagem até os
temas.
[00252] A figura 39 ilustra um exemplo de uma tela de exibição 
quando os marcos são exibidos na extremidade direita da tela. A figura 
39 é um desenho que exibe os marcos pelo alinhamento deles a partir 
da porção inferior até a porção superior da tela, em uma ordem a partir 
de um marco mais próximo da posição de captura de imagem.
[00253] Desse modo uma relação relativa entre uma posição de 
exibição de um marco e uma distância a partir do aparelho de captura 
de imagem 102 até o tema se torna compreensível. Mais ainda, o usu
ário pode entender visualmente a informação para determinar qual te
ma está mais distante de outros temas, mesmo quando o olho nu não 
pode distinguir qual está mais distante dos outros. Mais ainda, os mar
cos podem ser divididos horizontal mente em colunas.
[00254] A figura 40 ilustra um exemplo de uma exibição quando os 
marcos são divididos em duas colunas. A exibição de marcos em co
lunas trará uma vantagem de facilitar o entendimento de posições de 
marco em uma direção horizontal.
[00255] A figura 41 ilustra um exemplo de uma exibição que exibe 
marcos respectivamente em porções de exibição correspondentes às 
áreas.
[00256] Conforme ilustrado na figura 41, os nomes dos marcos de 
temas em uma terceira área que é a mais distante do aparelho de cap
tura de imagem 102 podem ser exibidos na direita superior do visor, os 
nomes de marcos de temas em uma segunda área podem ser exibidos 
na parte média direita do visor, e os nomes de marcos de temas em 
uma primeira área que é a mais próxima do aparelho de captura de 
imagem 102 podem ser exibidos na parte direita inferior do visor. Des
se modo, o usuário pode facilmente saber em qual área uma informa-
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ção de indicação de marco de um tema está presente. Assim, quando
o aparelho de captura de imagem 102 é usado em uma vizinhança in
cluindo uma grande contagem de marcos, tais como prédios altos, a
chance de entender erradamente uma relação entre um tema e o mar
co será reduzida.
[00257] Os marcos a serem exibidos em uma tela ainda podem ser 
filtrados pelo usuário regulando um gênero de um marco a ser exibido, 
como um método para exibição de uma informação de marco da ma
neira sobreposta.
[00258] A figura 42 ilustra um exemplo de uma tela de menu de 
operação.
[00259] Antes da captura de uma imagem, um usuário pode seleci
onar um gênero de um marco a ser exibido com prioridade mais alta, 
usando um menu de operação do aparelho de captura de imagem 102, 
de modo que o marco que combinar com uma preferência do usuário 
possa ser exibido.
[00260] No exemplo da figura 42 para regulagem de um gênero de 
um marco que é exibido com prioridade mais alta, "moda", "lazer", 
"público", "transporte", "acomodação", "jantar", "local popular" e "ou
tros" são exibidos como gêneros selecionáveis. Contudo, os gêneros 
não estão limitados a isso. Mais ainda, quando uma imagem é captu
rada com respeito ao local popular dentre escolhas dos gêneros, os 
marcos tendo a contagem de acerto de URL mais alta podem ser exi
bidos com prioridade mais alta, e os marcos tendo a contagem de 
busca maior em serviços de busca para busca por websites de marcos 
incluídos em uma imagem do aparelho de captura de imagem 102 po
dem ser exibidos. Mais ainda, quando "outros" são selecionados den
tre as escolhas dos gêneros, o substrato pode introduzir qualquer pa
lavra-chave de gênero usando um teclado de software a ser exibido 
em uma tela, de modo que os marcos que estiverem relacionados à
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palavra chave de gênero e sejam incluídos na informação de marco
possam ser exibidos com prioridade mais alta.
[00261] A figura 43 ilustra um exemplo de um método para a exibi
ção de uma informação detalhada de um tema.
[00262] O usuário seleciona um marco usando a interface de ope
ração do aparelho de captura de imagem 102, de modo que a informa
ção de marco detalhada possa ser exibida. Por exemplo, há um méto
do para a seleção de um marco pela exibição de um cursor para a se
leção de um marco em uma área de exibição de marco, e movendo-se 
o cursor usando uma tecla de seta (móvel de lado a lado e para cima e 
para baixo), conforme provido em um grande número de câmeras digi
tais de fotografia. Uma vez que um marco seja selecionado, uma área 
de exibição de informação detalhada de marco é exibida na tela, e o 
ID, o nome de marco, o URL de marco, a latitude, a longitude, o ende
reço, o número de telefone, o nome descritivo, a ordem hierárquica e a 
prioridade são exibidas na área de exibição de informação detalhada 
de marco.
[00263] Aqui, uma tela do aparelho de captura de imagem 102 pode 
ser uma tela de toque, que pode detectar um toque de dedo pelo usuá
rio, e um marco pode ser selecionado com um toque da tela de toque. 
Uma vez que a tela de toque elimina a necessidade de uma tecla de 
cursor para a seleção de um marco, ela produz uma vantagem de mi- 
niaturização do aparelho de captura de imagem 102 e aumento de 
uma área da tela de exibição.
[00264] Quando o marco selecionado tem uma informação de URL 
do marco e o URL é exibido na área de exibição de informação deta
lhada de marco, o usuário exibe um website indicado pelo URL na tela, 
usando a interface de operação do aparelho de captura de imagem 
102. Quando o usuário seleciona um URL de marco usando uma tecla 
de operação do aparelho de captura de imagem 102, com o URL de
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marco sendo exibido na área de exibição de informação detalhada de
marco, um navegador da web provido no aparelho de captura de ima
gem 102 é ativado, o website indicado pelo URL selecionado é lido a
partir da Internet, e o website é exibido na tela.
[00265] Quando há uma dificuldade na incorporação de um nave
gador da web no aparelho de captura de imagem 102, o URL de mar
co selecionado pode ser transmitido para um dispositivo externo que 
incorpore um navegador da web, tal como um telefone móvel.
[00266] O aparelho de captura de imagem 102 pode transmitir seu 
ID único, quando acessa um URL de marco. Um ID esclarece qual 
aparelho de captura de imagem acessa um website. Quando um apa
relho de captura de imagem acessa um website de um local para co
mer, por exemplo, o aparelho de captura de imagem pode exibir uma 
informação de cupom do local para comer que é diferente daquele ob
tido por um acesso normal de um PC através da Internet. Isto é porque 
um acesso a partir de um aparelho de captura de imagem indica que o 
usuário tendo o aparelho de captura de imagem de forma altamente 
provável está mais próximo do tema, desse modo se tornando possível 
efetivamente atrair mais consumidores para o tema por propaganda. 
Além disso, um anúncio de uma oferta limitada pode ser exibido para 
um usuário que acesse o website a partir de um aparelho de captura 
de imagem, ao se tirar vantagem de que o aparelho de captura de 
imagem tem probabilidade mais alta de estar mais próximo do tema. 
Desse modo, uma conveniência do usuário e um anúncio eficiente de 
um provedor de serviços podem ser obtidos.
[00267] Embora a figura 43 mostre um método em que o usuário
seleciona um marco usando a interface de operação do aparelho de
captura de imagem 102, de modo que uma informação de marco deta
lha possa ser exibida, desde que uma contagem de marcos não seja
maior do que um valor predeterminado, o marco com uma informação
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detalhada pode ser exibido. Desse modo, o usuário pode omitir os
processos de exibição de informação detalhada, tal como selecionan
do um marco e pressionando um botão de exibição detalhada.
[00268] Mais ainda, à parte da exibição detalhada, quando uma 
contagem de marcos a serem exibidos não é maior do que o valor 
predeterminado, uma informação de um URL pode ser exibida pelo 
acesso ao URL do marco. Com esta função, o usuário pode saber uma 
informação mais detalhada de um tema, porque uma quantidade de 
informação do URL é maior do que a descrição de exibição detalhada. 
[00269] A figura 44 ilustra uma variação na qual o aparelho de cap
tura de imagem 102 acessa um URL através de uma operação de zo
om.
[00270] Conforme ilustrado pela figura 44, apenas um marco é exi
bido em uma relação de zoom maior em uma tela através da operação 
de zoom do aparelho de captura de imagem 102. Quando o usuário 
aumenta o zoom para aproximar, o navegador da web pode ser ativa
do, de modo que o usuário possa automaticamente acessar o URL do 
marco exibido na tela. Como tal, o usuário pode acessar suavemente 
um URL de um marco usando apenas a operação de zoom. Quando 
um marco aumentado na tela não tem uma informação de URL, o na
vegador da web desejável mente não deve ser ativado.
[00271] A figura 47 ilustra uma outra configuração para o método de 
exibição de superposição de acordo com um aspecto da presente in
venção.
[00272] Uma área de exibição para exibição dos nomes de marcos 
incluídos na informação de marco é provida na porção inferior da tela. 
Os temas capturados e os nomes dos marcos respectivamente cor
respondentes aos temas são exibidos de uma maneira que combina 
horizontal mente com cada outro na área de exibição da tela. Mais ain
da, os nomes de marcos dos temas são exibidos de acordo com cada
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distância a partir de uma posição de captura até um tema correspon
dente dos temas, a partir do topo até o fundo na área de exibição. Por 
exemplo, quando os marcos são exibidos conforme indicado por uma 
seta na figura 47, as distâncias até os respectivos temas exibidos co
mo os marcos são mais longas na ordem a partir da primeira linha pa
ra a segunda linha.
[00273] Um método de exibição de marco com zoom em uma mag- 
nificação de 1x é exemplificado em uma tela de exibição 4601, e um 
método de exibição de marco com zoom em uma magnificação de 5x 
é exemplificado em uma tela de exibição 4602. O aparelho de captura 
de imagem 102 exibe um marco mais próximo em uma relação de 
magnificação mais baixa, enquanto exibe um marco mais distante em 
uma relação de magnificação mais alta.
[00274] A mudança de uma área de exibição para marcos de acor
do com uma relação de zoom, por exemplo, torna possível que o usuá
rio que desejar conhecer os nomes em uma região distante através de 
um zoom para aproximar exiba apenas uma informação de marco 
mais distante pela exibição de marcos mais distantes usando a função 
de zoom, sem a exibição dos marcos mais próximos.
[00275] Quando o nome de um marco a ser exibido tem o texto ex
cedendo a uma contagem de caractere predeterminada, o aparelho de 
captura de imagem 102 pode exibir o marco pela omissão da porção 
excessiva do nome, e reduzindo o nome. Desse modo, mesmo quando 
um tema tem um nome longo, o marco e o tema podem ser exibidos 
da maneira de superposição, enquanto se mantém uma relação hori
zontal entre o tema e o marco.
[00276] Mais ainda, o servidor de mapa de informação (servidor de
mapa) pode adicionar previamente um nome resumido a um marco
tendo um nome longo, e a informação abreviada e o nome formal po
dem ser transmitidos para o aparelho de captura de imagem 102. As-
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sim, o aparelho de captura de imagem 102 pode exibir um marco ten
do um nome longo usando um nome abreviado, e ainda exibir uma in
formação detalhada por uma operação de usuário.
[00277] Quando o servidor de mapa tendo uma capacidade compu
tacional mais alta mantém o nome abreviado e o nome formal e trans
mite estas informações para o aparelho de captura de imagem 102, a 
velocidade de resposta do aparelho de captura de imagem 102 para 
exibição de um marco pode ser aumentada, e a conveniência do usuá
rio pode ser melhorada.
[00278] Mais ainda, o servidor de mapa que previamente registra 
um marco com o nome formal e o nome abreviado pode exibir o marco 
no formato abreviado que é fácil de seguir pelo usuário.
[00279] O aparelho de captura de imagem 102 pode transmitir para 
o servidor de mapa 120 a informação descritiva de aparelho de captu
ra de imagem em conjunto com uma informação para o cálculo de um 
comprimento exibível do nome de um marco. O servidor de mapa 120 
pode determinar o nome abreviado com base na informação. Uma in
formação de resolução desejável mente é necessária para conheci
mento do comprimento do nome de um marco a ser exibível. Quando 
um aparelho de captura de imagem tendo uma resolução mais alta 
exibe um marco, o nome do marco é abreviado para um nome relati
vamente mais longo. Mais ainda, quando um aparelho de captura de 
imagem tendo uma resolução mais baixa exibe um marco, o nome do 
marco é abreviado para um nome mais curto. Desse modo, o marco 
pode ser exibido com um comprimento mais longo, de acordo com 
uma resolução de uma exibição.
[00280] Os marcos a serem exibidos em uma tela ainda podem ser
filtrados pela limitação de uma posição dos marcos a serem exibidos
em uma direção horizontal. Por exemplo, conforme ilustrado na figura
45, o aparelho de captura de imagem 102 exibe um retângulo no cen-
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tro da tela a partir da porção superior para a inferior. Então, um marco 
mais próximo é exibido em uma relação de zoom mais baixa, enquanto 
um marco mais distante é exibido em uma relação de zoom mais alta. 
Esta configuração pode estreitar uma contagem de marcos, ao invés 
de um caso de apenas realizar uma filtração de acordo com uma rela
ção de zoom. Mais ainda, é desejado um sistema no qual uma largura 
do retângulo que estreita os marcos possa ser mudada para qualquer 
largura, usando-se um botão de zoom ou uma tecla de cursor do apa
relho de captura de imagem 102 através da interface de operação, e 
um retângulo pode ser selecionado desejável mente a partir de dentre 
os retângulos que são providos de antemão. Desse modo, apenas 
uma contagem de marcos em uma faixa que o usuário deseja conhe
cer pode ser exibida. Mais ainda, uma informação mais detalhada po
de ser exibida pelo estreitamento da faixa de exibição.
[00281] Mais ainda, a unidade de exibição do aparelho de captura 
de imagem 102 pode ser equipada com uma função de painel de to
que, de modo que o usuário possa mudar uma faixa de exibição de 
marcos de acordo com uma largura determinada com um toque de 
dois dedos. Assim, o usuário pode selecionar uma faixa de exibição de 
marco, não apenas no centro, mas também em uma porção da extre
midade direita da tela, desse modo se trazendo uma vantagem de am
pliação de escolhas de uma faixa de exibição de marco.
[00282] A figura 48 ilustra uma variação na qual o aparelho de cap
tura de imagem 102 filtra os marcos de acordo com uma informação 
de altura incluída na informação de marco.
[00283] O aparelho de captura de imagem 102 ainda pode filtrar os
marcos a serem exibidos na tela de acordo com uma informação de
altura incluída na informação de marco. Quando um ponto em que os
marcos são proximamente espaçados é capturado, por exemplo, con
forme ilustrado na figura 48, os marcos estreitados pela filtração de

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 79/241



74/152

acordo com uma relação de zoom são exibidos em uma ordem a partir 
de um marco tendo uma informação de altura maior. Há poucos mar
cos mais altos que são inteiramente escondidos por outros marcos. 
Assim, os marcos tendo a informação de altura maior são seleciona
dos e exibidos com uma prioridade mais alta, de modo a se evitar exi
bir os marcos que estejam fora da visão do usuário (tela de captura).
[00284] Embora os nomes dos marcos de temas sejam exibidos de 
acordo com cada distância a partir de uma posição de captura até um 
tema correspondente dos temas, a partir do topo até o fundo na área 
de exibição na Modalidade 1, se a área de exibição de marco é exibida 
ou não pode ser mudado, de acordo com uma operação de usuário 
usando a interface de operação do aparelho de captura de imagem 
102. Por exemplo, há uma outra configuração na qual a área de exibi
ção de marco é exibida imediatamente após o usuário realizar uma 
operação, e a área de exibição de marco não é exibida após um tempo 
predeterminado a partir do começo da exibição. Assim, os marcos po
dem ser exibidos apenas quando o usuário precisar deles.
[00285] A figura 49 ilustra uma variação de exibição de informação 
de mapa na periferia de um marco pelo aparelho de captura de ima
gem 102.
[00286] O aparelho de captura de imagem 102 pode exibir uma in
formação de mapa na periferia de um marco de uma informação de 
marco em particular que é exibida em detalhe conforme ilustrado na 
figura 49. Assim, a geografia na periferia do marco pode ser vista.
[00287] A figura 50 ilustra uma variação de exibição de informação 
de posição do aparelho de captura de imagem 102 em conjunto com a 
informação de mapa pelo aparelho de captura de imagem 102.
[00288] O aparelho de captura de imagem 102 pode exibir a infor
mação de posição do aparelho de captura de imagem 102 em conjunto 
com a informação de mapa conforme ilustrado na figura 50. Desse
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modo, há uma vantagem de facilitação do entendimento de (i) uma ro
ta de acesso físico a partir de uma localização atual até um marco que
é exibido em detalhe, e (ii) uma relação de posição relativa entre a lo
calização e o marco.
[00289] A figura 45 ilustra uma variação de exibição de uma área 
retangular pelo aparelho de captura de imagem 102.
[00290] Quando se deseja que uma faixa de exibição de marco seja 
estreitada, o aparelho de captura de imagem 102 pode exibir uma área 
retangular, conforme ilustrado na figura 45, pela operação de um botão 
de zoom, enquanto exibe uma imagem capturada, e exibir a informa
ção de marco limitada à área retangular. A área retangular pode ser 
regulada no centro da exibição pela operação do botão de zoom, des
se modo se causando 2 faixas simétricas bilaterais na exibição. Alter
nativamente, uma área na qual uma informação de marco é exibida 
pode ser determinada pelo posicionamento da área retangular usando- 
se o botão de zoom e movendo-se mais a área retangular de lado a 
lado, usando-se a tecla de cursor. Normalmente, um botão de zoom é 
usado para aumento e redução de uma área de exibição de informa
ção de marco, quando uma imagem é capturada. Assim, a configura
ção de mudança da área de exibição pela operação do botão de zoom 
permite que o usuário mude intuitivamente a área de exibição.
[00291] A figura 13 ilustra uma variação de um aparelho de captura 
de imagem 1201 e outros.
[00292] A exibição da informação detalhada de um marco através 
do acesso à Internet com a operação de usuário será descrita com re
ferência à figura 13. Um banco de dados mantido por um servidor de 
mapa 1204 mantém um ID único para o marco e a informação de URL. 
O servidor de mapa 1204 não adiciona a informação de URL à infor
mação de marco a ser transmitida para o aparelho de captura de ima
gem 1201.
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[00293] O aparelho de captura de imagem 1201 armazena dados
incluindo um ID e o nome de um marco (LM-ID), outros além de URLs,
como os dados 1202 (1). Suponha que o LM-ID seja "J-126574", que
identifica o Hotel Fuji como o nome de um marco.
[00294] As operações de usuário para acesso à informação de URL 
do Hotel Fuji serão descritas a partir deste ponto.
[00295] Quando o usuário requisita uma informação de URL do Ho
tel Fuji com um clique em um ícone do Hotel Fuji que é exibido da ma
neira sobreposta, o aparelho de captura de imagem 1201 transmite a 
informação de LM-ID específica para o servidor de mapa 1204 (2). Em 
outras palavras, o aparelho de captura de imagem 1201 transmite o 
LM-ID de J-126574 do Hotel Fuji. O servidor de mapa 1204 mantém 
uma informação detalhada do LM-ID e o contador. Quando o aparelho 
de captura de imagem 1201 transmite uma requisição para transmis
são da informação detalhada do LM-ID para o servidor de mapa 1204, 
o servidor de mapa 1204 conta até a contagem de acerto de URL (3), 
enquanto transmite a informação de URL do LM-ID. Após a contagem 
até a contagem de acerto, o servidor de mapa 1204 transmite a infor
mação de URL do ID transmitido para o aparelho de captura de ima
gem 1201 (4). Aqui, o servidor de mapa 1204 que recebeu o ID do Ho
tel Fuji incrementa a contagem de acerto do Hotel Fuji e transmite a 
informação de URL do Hotel Fuji para o aparelho de captura de ima
gem 1201. Quando o aparelho de captura de imagem 1201 obtém a 
informação de URL a partir do servidor de mapa 1204 (5), ele acessa 
um segundo servidor 1205 que é um destino do URL (6). Em resposta 
ao acesso, o segundo servidor 1205 transmite uma informação do des
tino de URL para o aparelho de captura de imagem 1201 (7). O apare
lho de captura de imagem 1201 que obteve a informação do destino 
de URL exibe a informação detalhada descrita no destino de URL co
mo ilustrado em uma tela de exibição 1203 (8).
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[00296] Com a configuração na figura 13, o servidor de mapa 1204 
pode conhecer a informação de marco do URL acessado pelo usuário. 
Desse modo, o servidor de mapa 1204 pode conhecer uma informação 
de marcos populares e cobrar de uma pessoa que gerencie um URL 
de um tema que é acessado pelo aparelho de captura de imagem 
1201, desse modo se criando uma vantagem econômica para uma 
pessoa que gerencie o servidor de mapa 1204. Mais ainda, quando o 
servidor de mapa 1204 transmite a informação de URL para o apare
lho de captura de imagem 1201, ele também pode transmitir uma in
formação adicional relacionada à informação de marco cujo acesso é 
requisitado pelo usuário.
[00297] A figura 14 ilustra uma variação do aparelho de captura de 
imagem 1201 e outros.
[00298] Mais ainda, o acesso a URL pelo aparelho de captura de 
imagem 1201 pode ser realizado de acordo com uma configuração na 
figura 14. Em primeiro lugar, o aparelho de captura de imagem 1201 
transmite a informação de um LM-ID para o servidor de mapa 1204 
(2). O servidor de mapa 1204 incrementa um contador do LM-ID (3), e 
acessa um URL correspondente ao LM-ID (4). Em resposta, o segun
do servidor 1205 transmite para o servidor de mapa 1204 a informação 
do destino de URL que corresponde ao LM-ID e que foi acessada pelo 
servidor de mapa 1204 (5). O servidor de mapa 1204 transmite dados 
incluindo a informação do destino de URL e a informação adicional pa
ra o aparelho de captura de imagem 1201 (6). O aparelho de captura 
de imagem 1201 que obteve a informação de URL exibe a informação 
de URL e a informação adicional na tela (8). Com a configuração na 
figura 14, o servidor de mapa 1204 pode transmitir para o aparelho de 
captura de imagem 1201 a informação adicional relacionada à infor
mação de marco cujo acesso é requisitado pelo usuário.
[00299] Embora a informação adicional seja desejável mente um

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 83/241



78/152

anúncio relacionado à informação de marco que é requisitado para o
acesso e outros, a informação não está limitada a isso. Por exemplo,
quando um marco indica um local para comer e um hotel, um cupom
pode ser exibido como uma informação adicional.
[00300] Mais ainda, quando o servidor de mapa 1204 gerencia um 
histórico de acesso de um outro aparelho de captura de imagem 1201, 
no caso em que um usuário acessa o URL do Hotel Fuji, o servidor de 
mapa 1204 pode exibir uma informação de marco acessada antes e 
depois acessada por um outro usuário. Desse modo, uma informação 
de marco a qual o usuário deseja acessar em seguida pode ser reco
mendada.
[00301] Quando o aparelho de captura de imagem 1201 acessa um 
URL, o servidor de mapa 1204 pode gerenciar um histórico de acesso 
do aparelho de captura de imagem 1201 com a configuração da figura 
14 para se permitir o acesso através do servidor de mapa 1204. Desse 
modo, uma cobrança de uma pessoa que gerencie um URL de um te
ma que é acessado pelo aparelho de captura de imagem 1201 se tor
na possível, desse modo se trazendo uma vantagem econômica para 
a pessoa que gerenciar o servidor de mapa 1204. Mais ainda, a pes
soa que gerencia o servidor de mapa 1204 pode cobrar de uma pes
soa que requisite um anúncio, quando o anúncio for postado no websi
te como uma informação adicional, assim trazendo uma outra vanta
gem econômica para a pessoa que gerenciar o servidor de mapa 
1204.
MODALIDADE 2
[00302] Um sistema de filtração de informação adicional de acordo 
com a Modalidade 2 inclui: um aparelho de captura de imagem confi
gurado para a captura de uma identificação; e um aparelho de exibição 
de imagem configurado para a exibição de uma pluralidade de infor
mações adicionais sobrepostas na imagem digital, cada uma da plura-
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lidade de informações adicionais correspondendo a um objeto incluído 
na imagem digital, o aparelho de captura de imagem incluindo: uma 
unidade de formação de imagem configurada para a captura da ima
gem digital; uma unidade de obtenção de posição de captura de ima
gem configurada para a obtenção de uma posição de captura de ima
gem na qual a unidade de formação de imagem captura a imagem di
gital; uma unidade de obtenção de direção de captura de imagem con
figurada para a obtenção de uma direção de captura de imagem na 
qual a unidade de formação de imagem captura a imagem digital; e 
uma unidade de extração configurada para a extração da imagem digi
tal capturada pela unidade de formação de imagem, da posição de 
captura de imagem obtida pela unidade de obtenção de posição de 
captura de imagem e da direção de captura de imagem obtida pela 
unidade de obtenção de direção de captura de imagem, e o aparelho 
de exibição de imagem incluindo: uma unidade de introdução configu
rada para a introdução da imagem digital, da posição de captura de 
imagem e da direção de captura de imagem extraídas pela unidade de 
extração; uma unidade de obtenção de informação adicional configu
rada para a obtenção da pluralidade de informações adicionais (i) cada 
uma correspondendo a um objeto correspondente dos objetos incluí
dos na imagem digital, e (ii) correspondendo à posição de captura de 
imagem e à direção de captura de imagem introduzidas pela unidade 
de introdução; uma unidade de seleção configurada para a seleção de 
uma informação correspondente da pluralidade de informações adicio
nais a ser exibida, dentre a pluralidade de informações adicionais obti
da pela unidade de obtenção de informação adicional; e uma unidade 
de exibição configurada para a exibição da informação correspondente 
da pluralidade de informações adicionais sobreposta à imagem digital 
introduzida, a informação correspondente da pluralidade de informa
ções adicionais sendo selecionada pela unidade de seleção.
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[00303] Mais ainda, o sistema de filtração de informação adicional 
de acordo com a Modalidade 2 inclui: um aparelho de captura de ima
gem configurado para a captura de uma imagem digital; um aparelho 
de exibição de imagem configurado para a exibição de uma pluralida
de de informações adicionais sobreposta na imagem digital; e um ser
vidor de provisão de informação adicional que transmite a pluralidade 
de informações adicionais dos objetos incluídos na imagem digital para 
o aparelho de exibição de imagem, o aparelho de captura de imagem 
incluindo: uma unidade de obtenção de posição de captura de imagem 
configurada para a obtenção de uma posição de captura de imagem 
na qual a unidade de formação de imagem captura a imagem digital; 
uma unidade de obtenção de direção de captura de imagem configu
rada para a obtenção de uma direção de captura de imagem na qual a 
unidade de formação de imagem captura a imagem digital; e uma uni
dade de extração configurada para a extração da imagem digital cap
turada pela unidade de formação de imagem, da posição de captura 
de imagem obtida pela unidade de obtenção de posição de captura de 
imagem, e da direção de captura de imagem obtida pela unidade de 
obtenção de direção de captura de imagem, o aparelho de exibição de 
imagem incluindo: uma unidade de introdução configurada para a in
trodução da imagem digital, da posição de captura de imagem e da 
direção de captura de imagem extraídas pela unidade de extração; 
uma unidade de obtenção de informação adicional configurada para a 
transmissão da posição de captura de imagem e da direção de captura 
de imagem introduzidas pela unidade de introdução no servidor de 
provisão de informação adicional, e para a obtenção da pluralidade de 
informações adicionais a partir do servidor de provisão de informação 
adicional, a pluralidade de informações adicionais (i) respectivamente 
correspondendo aos objetos incluídos na imagem digital e (ii) corres
pondendo à posição de captura de imagem e à direção de captura de
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imagem que são transmitidas; uma unidade de seleção configurada 
para a seleção de uma informação correspondente da pluralidade de 
informações adicionais a ser exibida, a partir de dentre a pluralidade 
de informações adicionais obtida pela unidade de obtenção de infor
mação adicional; e uma unidade de exibição configurada para a exibi
ção da informação correspondente da pluralidade de informações adi
cionais sobreposta à imagem digital introduzida, a informação corres
pondente da pluralidade de informações adicionais sendo selecionada 
pela unidade de seleção, e o servidor de provisão de informação adici
onal incluindo: um banco de dados que mantém a p[informação adici
onal dos objetos; uma unidade de recepção configurada para receber 
a posição de captura de imagem e a direção de captura de imagem 
que são transmitidas; uma unidade de extração de informação adicio
nal configurada para a extração, a partir do banco de dados, de uma 
ou mais da pluralidade de informações adicionais (i) respectivamente 
correspondendo aos objetos incluídos na imagem digital e (ii) corres
pondendo à posição de captura de imagem e à direção de captura de 
imagem que são recebidas pela unidade de recepção; e uma unidade 
de transmissão configurada para a transmissão de uma ou mais infor
mações extraídas da pluralidade de informações adicionais para o 
aparelho de exibição de imagem.
[00304] As figuras 16, 17, 46 e 18 a 22 são desenhos para a Moda
lidade 2.
[00305] Afigura 16 ilustra uma configuração de um sistema 1501 de 
acordo com uma outra modalidade da presente invenção.
[00306] O sistema 1501 de acordo com a Modalidade 2 inclui prin
cipalmente um aparelho de captura de imagem 1502, um visor 1550 e 
o servidor de mapa 120.
[00307] Na Modalidade 2, uma informação de marco é sobreposta 
em uma imagem capturada pelo aparelho de captura de imagem 1502,

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 87/241



82/152

e a imagem resultante é exibida. A configuração que separa o apare
lho de captura de imagem 1502 do visor 1550 pode levar a um aumen
to de uma área do visor 1550. Mais ainda, como uma aplicação desta
configuração, um visor em casa pode combinar uma imagem captura
da quando externa com uma informação de marco, por exemplo.
[00308] A figura 17 ilustra um exemplo de uma aplicação da Moda
lidade 2.
[00309] Um aparelho de captura de imagem 1601 transfere a infor
mação de imagem capturada e uma informação descritiva de captura 
para um visor 1603 usando uma memória externa transportável 1602. 
O visor 1603 obtém uma informação de marco a partir do servidor de 
mapa 1504, e realiza uma exibição com superposição. O visor 1603 
geralmente inclui um processador de performance mais alta do que o 
aparelho de captura de imagem 1601, e um meio para acesso à Inter
net. Esta configuração não requer que o aparelho de captura de ima
gem 1601 inclua um dispositivo para acesso ao servidor de mapa 
1504, desse modo permitindo a miniaturização do aparelho de captura 
de imagem 1601. Mais ainda, o visor 1603 tendo uma tela maior do 
que aquela do aparelho de captura de imagem 1601 pode exibir uma 
imagem capturada exibida da maneira sobreposta e um botão de ope
ração ou um controle remoto do visor 1603 pode regular a exibição de 
itens, desse modo melhorando a conveniência do usuário.
[00310] O aparelho de captura de imagem 1502 inclui uma unidade 
de obtenção de informação de posição 103, uma unidade de obtenção 
de direção de captura de imagem 106, uma unidade de obtenção de 
informação de faixa de captura de imagem 122, uma unidade de gera
ção de informação descritiva de aparelho de captura de imagem 1521, 
uma unidade de controle de memória externa 1541, uma unidade de 
formação de imagem 1514 e uma unidade de processamento de ima
gem 1515.
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[00311] O aparelho de captura de imagem 1502 gera uma informa
ção auxiliar sobre o aparelho de captura de imagem 1502, usando a 
unidade de geração de informação descritiva de aparelho de captura 
de imagem 1521, e armazena a informação auxiliar gerada em conjun
to com a imagem capturada em uma memória externa transportável 
mantida pela unidade de controle de memória externa 1541, usando a 
unidade de controle de memória externa 1541.
[00312] É assumido que o aparelho de captura de imagem 1502 
seja uma câmera digital de fotografia, e a memória externa transportá
vel mantida pela unidade de controle de memória externa 1541 seja 
um cartão de memória não-volátil, cada um como um exemplo repre
sentativo.
[00313] Em primeiro lugar, a unidade de obtenção de informação de 
posição 103 é um dispositivo que mede e extrai uma posição do apa
relho de captura de imagem 1502.
[00314] Em seguida, a unidade de obtenção de informação de posi
ção 103 realiza o mesmo processamento que a unidade de obtenção 
de informação de posição 103 na figura 2 de acordo com a Modalidade
1. O aparelho de captura de imagem 1502 incluindo uma unidade de 
comunicação, tal como uma LAN sem-fio e um sistema de rádio de 
alcance curto pode receber uma informação sobre a informação de 
posição a ser difundida a partir de uma estação base sem-fio incluindo 
uma LAN sem-fio e um sistema de rádio de alcance curto, sem a gera
ção de um código de QR com uma informação de posição, desse mo
do se obtendo a mesma vantagem que aquela de um GPS.
[00315] Em seguida, a unidade de obtenção de direção de captura
de imagem 106 é um dispositivo que detecta uma informação de dire
ção do aparelho de captura de imagem 1502 e extrai a informação de
direção detectada. A unidade de obtenção de direção de captura de
imagem 106 realiza o mesmo processamento que a unidade de obten-
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ção de direção de captura de imagem 106 na figura 2 de acordo com a
Modalidade 1.
[00316] A unidade de detecção de informação de posição 104 e a 
unidade de detecção de direção de captura de imagem 107 podem ser 
separadas do aparelho de captura de imagem 1502 e ser instaladas 
em um outro dispositivo. Por exemplo, uma unidade de recepção do 
aparelho de captura de imagem (aparelho de captura de imagem 
1502) pode receber ambas ou uma dentre uma informação de posição 
e uma direção de captura de imagem que são obtidas por um telefone 
móvel incluindo a unidade de detecção de informação de posição 104 
e a unidade de detecção de direção de captura de imagem 107. Desse 
modo, uma vez que o aparelho de captura de imagem 1502 pode obter 
ambas ou uma dentre uma informação de posição e uma direção de 
captura de imagem pela inclusão do dispositivo de comunicação sem- 
fio de alcance curto e partir do telefone móvel incluindo a informação 
de posição, ele não inclui um sensor para a detecção da informação 
de posição e de uma direção de captura de imagem. Assim, há uma 
vantagem de se permitir a miniaturização do aparelho de captura de 
imagem 1502.
[00317] Em seguida, a unidade de obtenção de informação de faixa 
de captura de imagem 122 obtém uma informação em uma faixa cap
turada pelo aparelho de captura de imagem 1502. A unidade de ob
tenção de informação de faixa de captura de imagem 122 realiza o 
mesmo processamento que a unidade de obtenção de informação de 
faixa de captura de imagem 122 na figura 2 de acordo com a Modali
dade 1.
[00318] Então, quando o aparelho de captura de imagem 1502 de
tecta uma pressão de um obturador incluído no aparelho de captura de
imagem 1502, a unidade de formação de imagem 1514 obtém uma
imagem de cena, a unidade de processamento de imagem 1515 reali-
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za um processamento de imagem na imagem de cena obtida, e os da
dos de imagem resultantes são armazenados em uma memória exter
na transportável através da unidade de controle de memória externa 
1541. A unidade de geração de informação descritiva de aparelho de 
captura de imagem 1521 transmite para a unidade de controle de me
mória externa 1541 uma informação (referida como uma informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem) gerada pela unidade de 
obtenção de informação de posição 103, pela unidade de obtenção de 
direção de captura de imagem 106 e pela unidade de obtenção de in
formação de faixa de captura de imagem 122 como dados de cabeça
lho de imagem. A unidade de controle de memória externa 1541 arma
zena os dados de cabeçalho de imagem recebidos a partir da unidade 
de geração de informação descritiva de aparelho de captura de ima
gem 1521 em uma porção de cabeçalho dos dados de imagem arma
zenados na memória externa transportável.
[00319] O formato de arquivo de imagem trocável (Exif) é um 
exemplo representativo como um formato de um cabeçalho de ima
gem. Um cabeçalho de imagem é gerado desejável mente de acordo 
com um padrão como esse.
[00320] A memória externa transportável mantida pela unidade de 
controle de memória externa 1541 do aparelho de captura de imagem 
1502 pode ser inserida no e removida do aparelho de captura de ima
gem 1502 e do visor 1550. Mais ainda, a memória externa transportá
vel para armazenamento da informação descritiva de aparelho de cap
tura de imagem e da informação de imagem no aparelho de captura de 
imagem 1502 é removida do aparelho de captura de imagem 1502 e 
inserida no visor 1550. O visor 1550 é assumido como sendo, como 
um exemplo representativo, um dispositivo tendo um visor maior, tal 
como uma televisão e um PC.
[00321] Mais ainda, o visor 1550 inclui uma unidade de controle de
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memória externa 1544, uma unidade de obtenção de informação de
filtro 111, uma unidade de comunicação 1512, uma unidade de extra
ção de informação de exibição 1513, uma unidade de processamento
de exibição de superposição 1516 e uma unidade de exibição 1517.
[00322] O visor 1550 recebe uma entrada do usuário através de 
uma interface de operação incluída no visor 1550, de modo que o usu
ário possa buscar ou especificar dados de imagem que o usuário de
sejar ver, dentre uma pluralidade de dados de imagem armazenados 
na memória externa transportável.
[00323] Em primeiro lugar, a unidade de controle de memória exter
na 1544 transmite os dados de imagem especificados para o usuário 
dentre os dados de imagem armazenados na memória externa trans
portável internamente mantida pelo visor 1550 para a unidade de pro
cessamento de exibição de superposição 1516. Mais ainda, a unidade 
de controle de memória externa 1544 simultaneamente transmite a 
informação descritiva de aparelho de captura de imagem armazenada 
como dados de cabeçalho de imagem em conjunto com os dados de 
imagem, para a unidade de comunicação 1512.
[00324] Em seguida, a unidade de comunicação 1512 afixa uma 
informação de cabeçalho de comunicação e outros à informação des
critiva de aparelho de captura de imagem a ser transmitida, e transmite 
a informação resultante a partir de uma unidade de transmissão incluí
da na unidade de comunicação 1512 para o servidor de mapa 120. 
Embora um endereço do servidor de mapa 120 desejável mente seja 
registrado em uma memória interna do visor 1550 de antemão, o en
dereço pode ser mudado, de acordo com uma operação de entrada 
pelo usuário. Desse modo, uma mudança no endereço do servidor de 
mapa 120 pode ser suportada, por exemplo. Mais ainda, mesmo 
quando um outro servidor de mapa 120 começa de novo um serviço, 
uma migração de serviço do usuário se torna mais fácil.
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[00325] A unidade de comunicação 1512 desejável mente deve usar 
uma LAN sem-fio ou com fio, mas não necessariamente está limitada 
a isto. A unidade de comunicação 1512 pode usar uma comunicação 
por estação de base de comunicação, tal como um telefone móvel, um 
PHS e uma WiMAX. Alternativamente, pode transmitir temporariamen
te a informação descritiva de aparelho de captura de imagem para um 
outro dispositivo de comunicação, e o outro dispositivo de comunica
ção pode transmitir a informação descritiva de aparelho de captura de 
imagem para o servidor de mapa 120. Por exemplo, quando a unidade 
de comunicação 1512 transmite a informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem para um telefone móvel usando a comunicação 
de alcance curto, tal como uma LAN sem-fio, UWB e ZigBee, o telefo
ne móvel pode transmitir a informação descritiva de aparelho de captu
ra de imagem para o servidor de mapa 120. A unidade de comunica
ção 1512 do visor 1550 pode ser miniaturizada para transmissão de 
dados a partir do visor 1550 para um outro dispositivo de comunicação 
em uma comunicação de alcance curto, e pela transmissão da infor
mação descritiva de aparelho de captura de imagem a partir do outro 
dispositivo de comunicação para o servidor de mapa 120. Mais ainda, 
a potência elétrica consumida para transmissão da informação descri
tiva de aparelho de captura de imagem pelo visor 1550 pode ser mini
mizada.
[00326] Em primeiro lugar, o servidor de mapa 120 transmite a in
formação sobre marcos (informação de marco) para o visor 1550. O 
servidor de mapa 120 realiza o mesmo processamento que o servidor 
de mapa 120 na figura 2, de acordo com a Modalidade 1. Contudo, a 
unidade de extração de informação de marco 119 transmite toda a in
formação de marco incluída em uma imagem capturada pelo aparelho 
de captura de imagem 1502 a partir do banco de dados de mapa 118 
com base na informação descritiva de aparelho de captura de imagem
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obtida a partir do aparelho de captura de imagem 1502.
[00327] Mais ainda, uma unidade de recepção incluída na unidade
de comunicação 1512 do visor 1550 transmite a informação de marco
recebida a partir do servidor de mapa 120 para a unidade de extração
de informação de exibição 1513.
[00328] Em seguida, a unidade de obtenção de informação de filtro 
111 inclui: uma unidade de detecção de informação de filtro 109 que 
detecta uma informação sobre filtração apenas da informação de mar
co desejada pelo usuário a partir de marcos obtidos a partir do servidor 
de mapa 120; e uma unidade de extração de informação de filtro 110 
que transmite a informação detectada pela unidade de detecção de 
informação de filtro 109. A unidade de obtenção de informação de filtro 
111 realiza o mesmo processamento que a unidade de obtenção de 
informação de filtro 111 na figura 2 de acordo com a Modalidade 1.
[00329] Configuração da unidade de detecção de informação de 
filtro 109 é a mesma que a configuração na figura 2 de acordo com a 
Modalidade 1.
[00330] Em seguida, a unidade de extração de informação de exibi
ção 1513 filtra a informação de marco com base em uma informação 
de filtro obtida a partir da unidade de obtenção de informação de filtro
111.0  método de filtração específico descrito na Modalidade 1 é apli
cado na Modalidade 2. A unidade de extração de informação de exibi
ção 1513 transmite a informação de marco filtrada para a unidade de 
processamento de exibição de superposição 1516.
[00331] Mediante o recebimento de uma entrada para seleção de 
uma imagem a partir do usuário, o visor 1550 realiza uma série de 
processos para transmissão da informação descritiva de aparelho de 
captura de imagem para o servidor de mapa 120 e recepção da infor
mação de marco a partir do servidor de mapa 120. Contudo, os pro
cessos de obtenção de marco não estão limitados a um sincronismo
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como esse. Por exemplo, quando uma memória externa transportável 
é inserida no visor 1550 e quando o usuário suspende uma entrada 
por um período de tempo predeterminado, o visor 1550 pode realizar 
os processos de obtenção de marco em todos os dados de imagem na 
memória externa transportável no fundo, de acordo com uma ordem 
definida por uma Tabela de Alocação de Arquivo (FAT) dos dados de 
imagem ou com uma ordem de tempos de captura de imagem dos da
dos de imagem. A obtenção de marcos antes de o usuário começar 
uma operação ou em uma operação inativa reduz significativamente 
um tempo de espera para a obtenção de marcos quando uma imagem 
e um marco são exibidos da maneira sobreposta, e, assim, o usuário 
pode operar o visor 1550 de forma confortável.
[00332] Em seguida, a unidade de processamento de exibição de 
superposição 1516 realiza um processamento para exibição da infor
mação de marco extraída pela unidade de extração de informação de 
exibição 1513 para ser sobreposta aos dados de imagem de cena ob
tidos a partir da unidade de controle de memória externa 1544. De
pendendo de uma operação do usuário, a unidade de processamento 
de exibição de superposição 1516 não exibe a informação de marco 
da maneira sobreposta. Nesse caso, a unidade de processamento de 
exibição de superposição 1516 transmite os dados de imagem para a 
unidade de exibição 1517 conforme eles estiverem.
[00333] Em seguida, a unidade de exibição 1517 exibe a informa
ção de marco sobreposta à informação de captura de imagem.
[00334] A figura 46 ilustra o visor 1550 e um controle remoto 4501. 
Conforme ilustrado na figura 46, o visor 1550 tem um botão de opera
ção de unidade principal e o controle remoto 4501. Assim, o visor 1550 
pode ter uma função para exibição de uma informação de marco deta
lhada mediante o recebimento de uma operação de usuário.
[00335] O formato de dados transmitidos a partir do visor 1550 para
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o servidor de mapa 120 é o mesmo que aquele do formato mostrado
na figura 4 como um exemplo da Modalidade 1.
[00336] O visor 1550 tem um modo de reprodução normal para re
produção da imagem capturada na tela, e um modo de exibição de 
marco para visualização de uma imagem enquanto se exibe um marco 
em uma tela, bem como para a obtenção de uma informação detalha
da sobre um marco, de modo que o usuário possa regular qualquer 
modo através de uma interface de operação do visor 1550. Quando o 
usuário seleciona dados de imagem na memória externa transportável 
mantida pelo visor 1550 através da interface de operação do visor 
1550, a imagem selecionada e a informação de marco correspondente 
à imagem selecionada são exibidas na tela como imagens no modo de 
exibição de marco. O que vem a seguir descreve o processamento pa
ra a obtenção de uma informação de marco incluída em uma imagem 
selecionada no modo de exibição de marco.
[00337] A figura 18 mostra um fluxograma que indica os processos 
pelo visor 1550 a partir da reprodução de dados de imagem de cena 
até a transmissão da informação descritiva de aparelho de captura de 
imagem para o servidor de mapa 120.
[00338] Quando um comutador ou um outro meio comuta para o 
modo de exibição de marco (401), o visor 1550 transita para o modo 
de exibição de marco (402). Então, a unidade de comunicação 1512 
do visor 1550 transmite a informação descritiva de aparelho de captura 
de imagem para o servidor de mapa 120 (405).
[00339] Um endereço de rede (URL) do servidor de mapa 120 a ser 
usado é armazenado em uma região de armazenamento interna do 
visor 1550, como uma informação de regulagem de dispositivo. O en
dereço do servidor de mapa 120 pode ser mudado para qualquer en
dereço pelo usuário, usando a interface de operação do visor 1550.
[00340] A figura 19 mostra um fluxograma que indica os processos
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pelo servidor de mapa 120 a partir do recebimento da informação des
critiva de aparelho de captura de imagem até a transmissão da infor
mação de marco para o aparelho de captura de imagem 1502.
[00341] O servidor de mapa 120 primeiramente checa se é ou não 
para receber a informação descritiva de aparelho de captura de ima
gem (501).
[00342] Após o recebimento da informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem, o servidor de mapa 120 analisa a informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem, acessa o banco de da
dos de mapa (BD de mapa) 118 (502), obtém a informação de marco 
(informação de marco de faixa de captura de imagem) incluída em 
uma cena dos dados de imagem (503), e transmite a informação de 
marco para o visor 1550 (504).
[00343] Um método para obtenção de uma informação de marco 
pelo servidor de mapa 120 com base na informação descritiva de apa
relho de captura de imagem é o mesmo que o método de acordo com 
a Modalidade 1.
[00344] A figura 7 ilustra faixas para a obtenção da informação de 
marco pelo servidor de mapa 120, com base na informação descritiva 
de aparelho de captura de imagem. A figura 7 de acordo com a Moda
lidade 1 será usada para a Modalidade 2.
[00345] O servidor de mapa 120 recebe a informação descritiva de 
aparelho de captura de imagem incluindo a informação de posição e a 
informação de direção transmitidas para o visor 1550. Então, a unida
de de extração de informação de marco 119 do servidor de mapa 120 
extrai a partir do banco de dados de mapa 118 uma informação de 
marco sobre um mapa que está em uma faixa ligeiramente maior do 
que uma faixa de captura de imagem obtida a partir da informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem. A faixa de captura de 
imagem é uma faixa em formato de setor. Uma posição de um ângulo
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central do setor representa uma posição do aparelho de captura de 
imagem 1502. Mais ainda, um bissetor do ângulo central do setor 
combina com uma direção de captura de imagem na qual o aparelho 
de captura de imagem 1502 captura uma imagem. Mais ainda, o ângu
lo central do setor representa uma informação de faixa de captura de 
imagem incluída na informação descritiva de aparelho de captura de 
imagem. Mais ainda, um valor predeterminado mantido pelo servidor 
de mapa 120 é usado como um raio do setor representando uma faixa 
de obtenção de informação de marco de faixa de captura de imagem, 
em outras palavras, uma distância a partir do aparelho de captura de 
imagem 1502 até um arco da faixa de obtenção de informação de 
marco de faixa de captura de imagem. O valor predeterminado é regu
lado desejável mente em um raio de 5 quilômetros a partir do aparelho 
de captura de imagem 1502. Assumindo que o aparelho de captura de 
imagem 1502 esteja posicionado a 1,5 metro acima do terreno, um 
raio de 5 quilômetros é aproximadamente uma distância até o horizon
te.
[00346] A unidade de extração de informação de marco 119 extrai 
uma pluralidade de informações de marco a partir do banco de dados 
de mapa 118, e transmite a pluralidade extraída de informações de 
marco para o visor 1550 que transmitiu a informação descritiva de apa
relho de captura de imagem.
[00347] A unidade de recepção do visor 1550 (veja a unidade de 
comunicação 1512 na figura 16) recebe a informação de marco trans
mitida a partir do servidor de mapa 120 e exibe em uma tela mantida 
pelo visor 1550, uma parte de ou toda a informação de marco recebida 
pela unidade de recepção em conjunto com as imagens capturadas 
obtidas pela unidade de controle de memória externa 1544. O visor 
1550 armazena um dentre um modo de exibição de todos os marcos 
em que todas as informações de marco são exibidas e um modo de
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exibição de parte de marco em que uma parte da informação de marco
é exibida, em uma região de armazenamento interna como uma infor
mação de regulagem de informação de marco.
[00348] Essa regulagem de informação de marco permite que o 
usuário mude o modo de exibição atual para qualquer modo de exibi
ção de marco usando a interface de operação do visor 1550.
[00349] Um fluxograma do visor 1550 para exibição de informação 
de marco e para fazer com que a unidade de exibição 1517 exiba a 
informação de marco da maneira sobreposta é o mesmo que o fluxo
grama mostrado na figura 9 como um exemplo da Modalidade 1.
[00350] O método para filtração da informação de marco de acordo 
com a Modalidade 1 será aplicado à Modalidade 2.
[00351] A figura 20 ilustra uma configuração para um aparelho de 
captura de imagem 1902 para armazenamento de uma informação de 
zoom em uma memória externa transportável.
[00352] Quando da filtração de marcos usando-se a informação de 
zoom do aparelho de captura de imagem 1902, a informação descritiva 
de aparelho de captura de imagem precisa incluir a informação de zo
om do aparelho de captura de imagem 1902. A figura 20 ilustra a con
figuração para o aparelho de captura de imagem 1902 para a obten
ção da informação de zoom e para o armazenamento dela como a in
formação descritiva de aparelho de captura de imagem em uma me
mória externa transportável. Uma unidade de obtenção de informação 
de zoom 1960 inclui uma unidade de detecção de informação de zoom 
1961 que obtém uma relação de zoom do aparelho de captura de ima
gem 1902 e uma unidade de extração de informação de zoom 1962 
que extrai a relação de zoom obtida.
[00353] Os processos e métodos de superposição de exibição para
exibição da informação de marco correspondente sobreposta em da
dos de imagem selecionados pelo usuário de acordo com a Modalida-
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de 1 serão aplicados à Modalidade 2. Em uma tela incluída no visor
1950 de acordo com a Modalidade 2, os marcos são exibidos da ma
neira sobreposta: na porção inferior da tela; horizontalmente; usando-
se uma informação de gênero incluída na informação de marco; e de
acordo com a Modalidade 1.
[00354] Embora a Modalidade 2 descreva um método no qual o 
aparelho de captura de imagem transmite uma informação de imagem 
e uma informação descritiva de aparelho de captura de imagem para o 
visor usando uma memória externa transportável, a memória externa 
transportável não é necessariamente usada para a transferência des
tas informações.
[00355] Por exemplo, um dispositivo de rádio de alcance curto ins
talado em cada um dentre o aparelho de captura de imagem e o visor 
pode transferir os dados através de uma comunicação sem-fio, ao in
vés da unidade de controle de memória externa 1541. Embora uma 
Banda Ultralarga (UWB) seja preferível como um sistema de rádio de 
alcance curto, ZigBee, uma LAN sem-fio ad hoc, Bluetooth (marca re
gistrada), e outros podem ser usados. A comunicação sem-fio ao invés 
de uma memória externa transportável elimina a necessidade de re
moção ou inserção da memória externa transportável respectivamente 
a partir de ou em um aparelho de captura de imagem e um visor pelo 
usuário, e ainda pode encurtar um tempo de espera para a transferên
cia dos dados.
[00356] Mais ainda, a comunicação por rádio de alcance curto per
mite a obtenção de dados e da informação descritiva de aparelho de 
captura de imagem pelo acesso sequencial ao aparelho de captura de 
imagem, sem uma cópia de informação armazenada no aparelho de 
captura de imagem para a unidade de controle de memória externa do 
visor. Desse modo, a informação de marco pode ser exibida da manei
ra sobreposta, sem se deixar uma informação obtida pelo aparelho de
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captura de imagem no visor. Por exemplo, quando um visor instalado
por terceiros exibe uma informação de marco, há uma vantagem de
eliminação da necessidade de apagamento de dados do aparelho de
captura de imagem para proteção da privacidade de um fotógrafo.
[00357] Embora a Modalidade 2 descreva o recebimento de uma 
entrada de um usuário usando o botão de operação e o controle remo
to incluídos no visor, a entrada não está limitada por estas interfaces 
de entrada de operação. Por exemplo, a conexão de um dispositivo de 
apontar 2D, tal com um mouse, ao visor permite que o usuário manipu
le o cursor exibido na tela do visor e simultaneamente introduza uma 
seleção de informação de marco exibida da maneira sobreposta na 
tela. Mais ainda, com um sensor de movimento para a detecção de 
uma postura e de um movimento do usuário afixado a uma porção do 
corpo do usuário ou colocado no visor, o usuário pode introduzir uma 
operação usando sua própria postura e o movimento no visor. O rece
bimento de uma entrada a partir do usuário usando esse dispositivo de 
apontar 2D e um sensor de movimento permite que o usuário realize 
uma operação intuitiva e suave, se comparada com a operação usan
do um botão de operação ou um controle remoto, mesmo quando o 
usuário estiver distante do visor.
[00358] Embora a Modalidade 2 use uma televisão como um visor 
representativo, o visor não está limitado a isto. Por exemplo, o visor 
pode ser um computador pessoal, um gravador de disco rígido, e ou
tros, cada um incluindo (i) um armazenamento de grande capacidade, 
tal como um disco rígido, e (ii) uma unidade de controle de memória 
externa capaz de obter os dados armazenados em uma memória ex
terna transportável. Em um dispositivo que inclui um armazenamento 
como esse, os dados de imagem capturados pelo usuário frequente
mente são transferidos a partir de uma memória externa transportável 
para o dispositivo de armazenamento para armazenamento dos dados
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de imagem. Com uma configuração como essa, não apenas os dados 
de imagem armazenados na memória externa transportável, mas tam
bém os dados de imagem previamente capturados e transferidos para 
um armazenamento pelo usuário podem ser exibidos pela superposi
ção da informação de marco neles de acordo com a Modalidade 2. 
[00359] Mais ainda, quando o visor é, por exemplo, um computador 
pessoal ou um gravador de disco rígido, a informação de marco pode 
ser exibida para ser sobreposta sobre dados de imagem selecionados 
pelo usuário através da interface de operação do visor. Mais ainda, 
quando os dados de imagem são selecionados a partir de dentre uma 
pluralidade de dados de imagem armazenados em um armazenamen
to incluído no aparelho de captura de imagem e um outro dado de 
imagem é capturado em uma localização mais próxima da localização 
em que os dados de imagem selecionados foram capturados, os ou
tros dados de imagem podem ser reduzidos e exibidos sobre os dados 
de imagem selecionados. Com uma configuração como essa, o usuá
rio tem uma vantagem de facilmente buscar dados de imagem previa
mente capturados em uma localização mais próxima de uma localiza
ção em que os dados de imagem selecionados foram capturados.
[00360] Embora o visor filtre a informação de marco correspondente 
aos dados de imagem e exiba a informação de marco filtrada sobre
posta aos dados de imagem na Modalidade 2, a informação de marco 
pode ser armazenada em uma região de armazenamento, tal como 
uma memória externa transportável. Por exemplo, a informação de 
marco correspondente aos dados de imagem é armazenada em uma 
porção de dados de cabeçalho dos dados de imagem. Com uma con
figuração como essa, mesmo quando uma memória externa transpor
tável que armazena os dados de imagem com uma informação de 
marco é realocada para um outro dispositivo que tem uma dificuldade 
de comunicação com um servidor de mapa, tal como uma câmera digi-
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tal de fotografia, a informação de marco pode ser exibida para ser so
breposta aos dados de imagem em uma tela do outro dispositivo.
[00361] Aqui, os dados de imagem incluindo uma pluralidade de 
informação de marco idêntica e informação de localização de captura 
podem ser listados, e armazenados em respectivas pastas de um dis
positivo de armazenamento do aparelho de captura de imagem. Mais 
ainda, uma informação de marco e uma informação de localização de 
captura podem ser usadas como uma chave de busca para dados de 
imagem, de modo que a performance de recuperação para os dados 
de imagem possa ser melhorada.
[00362] Embora o servidor de mapa extraia uma informação de 
marco correspondente a uma faixa de captura de imagem e o visor 
filtre a informação de marco extraída para exibição da informação de 
marco filtrada sobreposta em uma imagem na Modalidade 2, o visor 
pode exibir a informação de marco filtrada pelo servidor de mapa para 
ser sobreposta a uma imagem.
[00363] A figura 21 é um desenho explicativo que ilustra uma confi
guração para filtração por um servidor de mapa.
[00364] Por exemplo, conforme ilustrado na figura 21, a informação 
de filtro extraída pela unidade de obtenção de informação de filtro 111 
é transmitida para a unidade de comunicação 1512 como uma parte 
da informação descritiva de aparelho de captura de imagem, e a uni
dade de comunicação 1512 transmite a informação descritiva de apa
relho de captura de imagem incluindo a informação de filtro para o ser
vidor de mapa 120. O servidor de mapa 120 inclui a unidade de extra
ção de informação de exibição 1513 que filtra a informação de marco 
extraída pela unidade de extração de informação de marco 119 usan
do a informação de filtro incluída na informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem transmitida a partir do visor 1550, e então 
transmite a informação de marco filtrada para o visor 1550.
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[00365] Uma configuração como essa torna possível melhorar uma
velocidade de processamento do visor e reduzir o custo, porque o vi
sor não filtra a informação de marco tendo uma carga de processa
mento relativamente maior.
[00366] A figura 22 ilustra um sistema que inclui o servidor de mapa 
120 incluindo a unidade de obtenção de informação de filtro 111 e ou
tros elementos constituintes.
[00367] Conforme ilustrado na figura 22 como uma outra configura
ção, o servidor de mapa 120 inclui a segunda máquina rotativa 11 e 
uma unidade de armazenamento de informação de filtro 2160. A uni
dade de armazenamento de informação de filtro 2160 mantém uma 
informação de filtro previamente registrada na unidade de obtenção de 
informação de filtro 111 através de um navegador da web em um ter
minal da Internet pelo usuário, e filtra a informação de marco em res
posta a uma requisição a partir do visor 1550. Com uma configuração 
como essa, o visor não precisa incluir uma unidade de obtenção de 
informação de filtro, desse modo se melhorando uma velocidade de 
processamento do visor e reduzindo o custo. Mais ainda, a informação 
de filtro de usuários plurais pode ser uniformemente gerenciada no 
servidor de mapa, desse modo permitindo um fácil entendimento da 
utilização do usuário do sistema de acordo com a Modalidade 2. 
MODALIDADE 3
[00368] As figuras 23 a 27 são desenhos para a Modalidade 3. 
[00369] A Modalidade 3 de acordo com a presente invenção será 
descrita a partir deste ponto. A Modalidade 3 usa as preferências de 
usuário de um fotógrafo em um fórum de internet, como uma fonte pa
ra a filtração de uma informação de marco a ser exibida por um apare
lho de captura de imagem. Essa filtração é referida como uma filtração 
de serviço de rede social (SNS). Um servidor de mapa atribui priorida
des para exibição de informação de marco com base nas preferências
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de um fotógrafo no fórum de internet.
[00370] A figura 23 ilustra uma configuração de acordo com a Mo
dalidade 3.
[00371] A configuração na figura 23 de acordo com a Modalidade 3 
da presente invenção inclui principal mente um aparelho de captura de 
imagem 2202, um servidor de mapa 2209 e um servidor de fórum 
2205.
[00372] O aparelho de captura de imagem 2202 ainda inclui uma 
unidade de obtenção de ID de usuário de fórum 2203 além da configu
ração de acordo com a Modalidade 1. A unidade de obtenção de ID de 
usuário de fórum 2203 obtém uma informação para o servidor de ma
pa 2209 acessar um fórum de internet. A informação obtida inclui um 
URL de um fórum de internet e um ID de usuário.
[00373] Embora um ID de usuário de fórum desejável mente seja 
registrado em um aparelho de captura de imagem de antemão, ele po
de ser registrado por uma operação de usuário.
[00374] A unidade de geração de informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem 121 adiciona uma informação em um ID de 
identificação de fórum a um pacote a ser transmitido para o servidor de 
mapa 2209 descrito com referência à figura 4 de acordo com a Moda
lidade 1. A informação de ID de identificação de fórum é uma informa
ção para a identificação de um fórum no qual um fotógrafo foi registra
do. É desejado que o ID seja um ID de um fórum de internet, mas não 
está limitado a isto. Desde que um ID de um aparelho de captura de 
imagem esteja registrado no fórum de internet de antemão, o ID do 
aparelho de captura de imagem pode ser usado como uma alternativa 
para um ID de um fórum de internet.
[00375] Quando uma autenticação de senha é necessária, por
exemplo, para acesso a um fórum de internet, um aparelho de captura
de imagem previamente armazenando uma senha pode transmitir a
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senha em conjunto com um ID. Alternativamente, quando um fórum de
internet recebe um acesso a partir de um aparelho de captura de ima
gem que foi registrado previamente no fórum de internet, apenas uma
informação limitada para uso na filtração pode ser enviada de volta a
partir do fórum de internet para o aparelho de captura de imagem.
[00376] O servidor de mapa 2209 inclui um banco de dados de ma
pa 118, uma unidade de extração de informação de marco 2207 e uma 
unidade de conversão de ID de fórum 2206.
[00377] O banco de dados de mapa 118 mantém uma informação 
sobre marcos (informação de marco).
[00378] A unidade de conversão de ID de fórum 2206 converte um 
ID de identificação de fórum recebido a partir do aparelho de captura 
de imagem 2202 em um ID de fórum de internet, e transmite o ID de 
fórum de internet para o servidor de fórum 2205. Um banco de dados 
de fórum 2204 mantém os dados de usuário no servidor de fórum 
2205.
[00379] A partir deste ponto, um servidor de fórum será descrito. As 
principais finalidades de servidores de fórum são para a provisão de 
um sítio para os usuários se registrarem nos servidores de fórum para 
comunicação com cada outro. O usuário compartilha, dentre outros 
usuários, uma informação, tal como seu perfil, diários, críticas de pro
dutos e conhecimentos do usuário.
[00380] Uma unidade de extração de preferência 2208 obtém uma 
informação de preferência do usuário a partir do banco de dados de 
fórum 2204. A informação de perfil do usuário pode ser obtida a partir 
da seção de perfil e uma mineração de dados pode ser realizada 
usando-se o conteúdo dos diários do usuário, mas não está limitada a 
isto. A informação de preferência inclui uma informação pessoal, tal 
como idade, sexo e status marital, hobbies, qualificações especiais, 
ganhos anuais, e informação de vizinhança.
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[00381] A unidade de extração de informação de marco 2207 extrai 
uma informação de marco que tem uma afinidade mais alta com a pre
ferência do usuário, a partir do banco de dados de mapa 118, com ba
se na informação de preferência. Aqui, a informação de marco tendo 
uma afinidade mais alta com a preferência do usuário é priorizada. Por 
exemplo, a informação de marco de santuários e templos é priorizada 
para um usuário que esteja interessado nos santuários e templos. 
Mais ainda, uma informação de marco sobre uma informação geográ
fica, tais como montanhas e rios é priorizada, para o usuário que este
ja interessado em escalar montanhas.
[00382] A figura 24 mostra um exemplo de um formato de dados a 
ser transmitido a partir do aparelho de captura de imagem 2202 para o 
servidor de mapa 2209.
[00383] Os dados são adicionados com uma coordenada de tempo 
universal, uma informação de latitude e uma informação de longitude 
indicando a informação de posição capturada, uma direção de curso 
indicando um norte verdadeiro de direção de captura de imagem, uma 
informação de faixa de captura de imagem, uma informação de ID do 
aparelho de captura de imagem 2202. A informação de ID do aparelho 
de captura de imagem 2202 é usada para reconhecimento de qual 
aparelho de captura de imagem 2202 acessa o servidor de mapa 
2209. O ID pode ser qualquer ID que identifique de forma única o apa
relho de captura de imagem 2202.
[00384] Mais ainda, os dados incluem um URL de um fórum de in
ternet, e uma informação de ID para a identificação do fórum. A infor
mação de URL não necessariamente tem que ser transmitida como 
uma informação de ID para identificação de um fórum, desde que o 
servidor de mapa 2209 associe um ID que identifique de forma única o 
aparelho de captura de imagem 2202 a um URL de um fórum de inter
net. Mais ainda, desde que o servidor de mapa 2209 registre previa-
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mente uma informação de ID de um fórum de internet e uma informa
ção de ID para a identificação de forma única do aparelho de captura 
de imagem 2202, a informação de ID de fórum de internet pode ser 
substituída pelo ID do aparelho de captura de imagem 2202. Mais ain
da, há casos em que usuários plurais compartilham o aparelho de cap
tura de imagem 2202. Os usuários comutam uma informação indican
do qual usuário usa o aparelho de captura de imagem 2202, antes da 
captura de uma imagem de um tema usando o aparelho de captura de 
imagem 2202. Uma vez que um ID de fórum difere em cada usuário, o 
aparelho de captura de imagem 2202 previamente registrando uma 
informação de ID de cada usuário pode transmitir a informação de ID 
de um usuário que usa o aparelho de captura de imagem 2202 para o 
servidor de mapa 2209 pela operação de um comutador para comuta
ção entre os usuários.
[00385] Os procedimentos pelo aparelho de captura de imagem 
2202 a partir da captura de uma cena até a transmissão da informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem para o servidor de mapa 
2209 são os mesmos que aqueles na figura 5 de acordo com a Moda
lidade 1. A unidade de geração de informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem 121 recebe uma informação transmitida a partir 
não apenas da unidade de obtenção de informação de posição 103, da 
unidade de obtenção de direção de captura de imagem 106 e da uni
dade de obtenção de informação de faixa de captura de imagem 122, 
mas também a partir da unidade de obtenção de ID de usuário de fó
rum 2203. O formato de dados a serem transmitidos a partir do apare
lho de captura de imagem 2202 para o servidor de mapa 2209 é o 
mesmo que aquele descrito para a figura 24.
[00386] A figura 25 mostra um fluxograma que indica os processos
pelo servidor de mapa 2209 a partir do recebimento da informação
descritiva de aparelho de captura de imagem até a transmissão da in-

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 108/241



103/152

formação de marco para o aparelho de captura de imagem 2202. O
servidor de mapa 2209 primeiramente checa se é ou não para receber
a informação descritiva de aparelho de captura de imagem (501).
[00387] Em seguida, o servidor de mapa 2209 acessa um servidor 
de fórum e extrai uma informação de preferência a partir da informa
ção descritiva de um fotógrafo no fórum de internet (2407).
[00388] Após a extração da informação preferida, o servidor de ma
pa 2209 acessa o banco de dados de mapa (BD de mapa) 118 (502), 
adiciona uma prioridade à informação de marco de acordo com a pre
ferência extraída (2408), e obtém a informação de marco (informação 
de marco de faixa de captura de imagem) incluída na cena capturada 
pelo aparelho de captura de imagem (503). Após a transmissão da in
formação de marco de faixa de captura de imagem para o aparelho de 
captura de imagem 2202, o servidor de mapa 2209 obtém a informa
ção de marco na periferia da faixa de captura de imagem (informação 
de marco de periferia de captura de imagem) (505), e transmite a in
formação de marco de periferia de captura de imagem para o aparelho 
de captura de imagem 2202 (506).
[00389] A figura 26 mostra um fluxograma de processamento pelo 
aparelho de captura de imagem 2202 para a exibição da informação 
de marco e para fazer com que a unidade de exibição 117 exiba a in
formação de marco de uma maneira sobreposta.
[00390] Uma vez que o processamento da informação de marco de 
faixa de captura de imagem é basicamente o mesmo que aquele da 
informação de marco de periferia de captura de imagem, estas infor
mações são coletivamente referidas como uma informação de marco, 
e o que vem a seguir descreverá um método para a filtração da infor
mação de marco.
[00391] O aparelho de captura de imagem 2202 checa se é ou não
para obter uma informação de informações de marco a partir do servi-
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dor de mapa 2209 (801). Quando o aparelho de captura de imagem 
2202 recebe a pluralidade de informações de marco, ele determina se 
é ou não para exibir todos os marcos a serem recebidos em seguida. 
A regulagem para exibição de todos os marcos é desejada para ser 
regulada pelo usuário. Por exemplo, o modo de exibição de todos os 
marcos e o modo no qual apenas um marco filtrado é para ser exibido 
podem ser comutados pelo botão de exibição de marco. Quando todos 
os marcos são para serem exibidos, o aparelho de captura de imagem 
2202 exibe a informação de marco obtida a partir do servidor de mapa 
2209 para ser sobreposta a uma cena capturada obtida através de 
uma lente do aparelho de captura de imagem 2202 (805). Em contras
te, quando todos os marcos não são para serem exibidos, o aparelho 
de captura de imagem 2202 obtém uma prioridade através da filtração 
de SNS com base em uma tabela de preferência de um fotógrafo e 
uma informação da unidade de obtenção de informação de filtro 111 
(2503), e determina uma informação de marco a ser exibida com base 
na prioridade e na informação (2504). A unidade de processamento de 
exibição de superposição 116 exibe a informação de marco determi
nada sobreposta a uma imagem de cena obtida pela unidade de pro
cessamento de imagem 115 (805).
[00392] A figura 27 é um desenho explicativo para uma informação 
de marco a ser exibida.
[00393] A definição de faixas e de campos é conforme descrito na 
Modalidade 1. Na figura 27, os valores representam uma informação 
de prioridade para exibição de marcos usando-se a filtração de SNS. 
O aparelho de captura de imagem 2202 limita uma contagem dos mar
cos a serem exibidos para cada campo. Mais especificamente, o apa
relho de captura de imagem 2202 primeiramente exibe uma informa
ção de marco tendo a prioridade mais alta. Mais ainda, quando uma 
pluralidade de informações de marco tem a mesma prioridade e uma
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contagem de informação de marco a ser exibida está além da conta
gem máxima, uma faixa menor, em outras palavras, uma informação 
de marco orientada em uma direção de captura de imagem do apare
lho de captura de imagem 2202 é exibida com a prioridade mais alta. A 
figura 21 ilustra as prioridades de todos os marcos e marcos que de
vem ser realmente exibidos, assumindo que a contagem de marco 
máxima exibida a ser exibida por campo seja 2, por exemplo. No pri
meiro campo, 2 pedaços de informação de marco respectivamente 
correspondendo a um marco tendo uma prioridade 3 e um marco ten
do uma prioridade 2 são exibidos. No segundo campo, 3 pedaços de 
informação de marco cada um correspondendo a um marco tendo a 
prioridade 3 são exibidos. Neste caso, a informação de marco na faixa 
menor é exibida com a prioridade mais alta. Em outras palavras, a in
formação de marco presente na primeira faixa é exibida. No terceiro 
campo, cada um dos marcos tendo a prioridade 3 que é o mais priori- 
zado é exibido.
[00394] O método de exibição de acordo com a Modalidade 1 é 
aplicado à Modalidade 2. Nos gêneros de exibição de marco priorizado 
na figura 42, a informação de marco do gênero priorizado é exibida 
mais de acordo com uma preferência.
[00395] Aqui, o método de filtração usando o SNS e o método de 
exibição de acordo com a Modalidade 1 podem ser comutados de 
acordo com a Modalidade 3. Assim, o usuário pode selecionar um mé
todo para extração de uma informação de marco dentre outros méto
dos de extração que são grandes em número.
MODALIDADE 4
[00396] As figuras 28 a 32 são desenhos de acordo com a Modali
dade 4.
[00397] A Modalidade 4 descreve uma configuração em que o apa
relho de captura de imagem 102 adiciona uma informação para filtra-
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ção de marcos a serem exibidos, à informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem a ser transmitida para o servidor de mapa 120, 
e em que o servidor de mapa 120 filtra os marcos a serem exibidos da 
maneira sobreposta pelo aparelho de captura de imagem 102. Uma 
vez que a Modalidade 4 é implementada por transferência para o ser
vidor de mapa 120 das funções para filtração do aparelho de captura 
de imagem 102 de acordo com as Modalidades 1 a 3, a Modalidade 4 
será descrita pela alteração da Modalidade 1 como um exemplo repre
sentativo. Mais ainda, a Modalidade 4 descreverá principal mente as 
operações diferentes daquelas da Modalidade 1.
[00398] A figura 28 ilustra a configuração de um sistema de acordo 
com a Modalidade 4.
[00399] A unidade de geração de informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem 121 gera a informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem com base na informação de posição obtida pela 
unidade de obtenção de informação de posição 103, a informação de 
direção de captura de imagem obtida pela unidade de obtenção de di
reção de captura de imagem 106, a informação de filtro obtida pela 
unidade de obtenção de informação de filtro 111, e a informação de 
faixa de captura de imagem obtida pela unidade de obtenção de infor
mação de faixa de captura de imagem 122, e transmite a informação 
resultante para o servidor de mapa 120. No servidor de mapa 120, a 
unidade de extração de informação de marco 119 obtém a partir do 
banco de dados de mapa 118 a informação de marco incluída em uma 
faixa de captura de imagem do aparelho de captura de imagem 102 na 
informação descritiva de aparelho de captura de imagem, e a unidade 
de extração de informação de exibição 2713 extrai a informação de 
marco de exibição usando a informação a partir da unidade de obten
ção de informação de filtro 111. A unidade de processamento de ima
gem 115 processa a informação de captura de imagem obtida pela
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unidade de formação de imagem 114. A unidade de processamento de
exibição de superposição 116 do aparelho de captura de imagem 102
sobrepõe a informação de marco de exibição à informação de uma ce
na obtida pela unidade de processamento de imagem 115. Então, a
unidade de exibição 117 exibe o marco sobreposto à cena.
[00400] A figura 29 mostra um exemplo de um formato de dados a 
serem transmitidos a partir do aparelho de captura de imagem 102 pa
ra o servidor de mapa 120.
[00401] Além do formato descrito na Modalidade 1, uma informação 
obtida pela unidade de obtenção de informação de filtro 111 é adicio
nada. O método de exibição usando a informação de filtro de acordo 
com a Modalidade 1 é aplicado à Modalidade 2. As operações do apa
relho de captura de imagem 102 para a transmissão da informação 
descritiva de aparelho de captura de imagem para o servidor de mapa 
120 são descritas na Modalidade 1 com referência à figura 5.
[00402] A figura 30 mostra um fluxograma que indica um exemplo 
de processos pelo servidor de mapa 120 a partir da captura da infor
mação descritiva de aparelho de captura de imagem até a transmissão 
da informação de marco a ser exibida da maneira sobreposta pelo 
aparelho de captura de imagem 102.
[00403] Após checar o recebimento da informação descritiva de 
aparelho de captura de imagem (501), o servidor de mapa 120 acessa 
o banco de dados de mapa 118 com base na informação descritiva de 
aparelho de captura de imagem (502).
[00404] A figura 32 ilustra uma faixa a ser capturada pelo aparelho 
de captura de imagem 102.
[00405] O servidor de mapa 120 primeiramente obtém a informação 
de marco na faixa de captura de imagem ilustrada na figura 32. Em 
seguida, o servidor de mapa 120 extrai a informação de marco de exi
bição de faixa de captura de imagem a ser realmente transmitida para
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o aparelho de captura de imagem 102 a partir da informação de marco 
de exibição de faixa de captura de imagem (2907), e transmite a in
formação de marco de exibição de faixa de captura de imagem para o 
aparelho de captura de imagem 102 (2904). Mediante a transmissão 
da informação de marco de exibição para os aparelhos de captura de 
imagem de um grupo de captura, o servidor de mapa então obtém 
uma informação de marco na periferia da faixa de captura de imagem 
dos aparelhos de captura de imagem (505), obtém uma informação de 
marco a ser exibida quando o aparelho de captura de imagem dá uma 
panorâmica (informação de marco de exibição de periferia de captura 
de imagem) (2908), e transmite a informação obtida para os aparelhos 
de captura de imagem (2906). De acordo com a Modalidade 4, um 
aparelho de captura de imagem 102 retransmite a informação descriti
va de aparelho de captura de imagem para o servidor de mapa 120 e 
atualiza a informação de marco de exibição quando a informação de 
posição e a informação de direção de captura de imagem variam por 
um valor não menor do que um valor predeterminado. No caso de uma 
panorâmica, quando uma direção de captura de imagem do aparelho 
de captura de imagem 102 é mudada para uma faixa da informação de 
marco de exibição de periferia de captura de imagem, o aparelho de 
captura de imagem 102 desejável mente retransmite a informação des
critiva de aparelho de captura de imagem para o servidor de mapa.
[00406] A figura 31 mostra um fluxograma que indica um exemplo 
de processos pelo aparelho de captura de imagem 102 a partir da ob
tenção da informação de marco a ser exibida até a exibição da infor
mação de marco sobreposta a uma cena capturada.
[00407] Mediante o recebimento da informação de marco de exibi
ção de faixa de captura de imagem, o aparelho de captura de imagem
imediatamente exibe uma cena sobreposta na informação de marco de
acordo com a Modalidade 4.
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[00408] O método de superposição de exibição de acordo com a
Modalidade 1 é aplicado à Modalidade 4.
MODALIDADE 5
[00409] (1) Um primeiro aspecto da Modalidade 5 é um aparelho de
provisão de mundo virtual que inclui:
[00410] uma unidade de exibição de imagem configurada para a 
exibição de uma imagem obtida pela captura de uma porção de um 
mundo real;
[00411] uma primeira unidade de manutenção de correspondência 
configurada para manter uma primeira correspondência entre a porção 
do mundo real e uma porção idêntica de um mundo virtual predetermi
nado criado pela virtualização do mundo real; e
[00412] uma unidade de provisão de mundo virtual configurada para 
começar a prover o mundo virtual a partir de uma porção do mundo 
virtual tendo a primeira correspondência com a porção do mundo real 
capturada na imagem exibida.
[00413] De acordo com um primeiro aspecto, o mundo virtual co
meça a ser provido a partir de uma porção correspondente a uma por
ção do mundo real capturado. Por exemplo, o mundo virtual começa a 
ser simplesmente provido a partir de uma porção apropriada sem 
qualquer operação complicada para especificação de uma posição, 
uma direção, e uma região da porção de começo.
[00414] Aqui, enquanto se exibem as imagens capturadas, quando 
condições de começo predeterminadas são encontradas, a unidade de 
provisão de mundo virtual pode começar automaticamente a prover o 
mundo virtual a partir da porção.
[00415] (2) O segundo aspecto da Modalidade 5 é o aparelho de
provisão de mundo virtual de acordo com o primeiro aspecto, que ain
da inclui:
[00416] uma unidade de obtenção de posição de captura de ima-
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gem configurada para a obtenção de uma posição de captura de ima
gem da imagem a ser exibida; e
[00417] uma segunda unidade de manutenção de correspondência 
configurada para manter uma segunda correspondência entre a posi
ção de captura de imagem da imagem e a porção do mundo real cap
turada na posição de captura de imagem,
[00418] em que a unidade de provisão de mundo virtual é configu
rada para começar a prover o mundo virtual a partir da porção do 
mundo virtual tendo a primeira correspondência mantida com a porção 
do mundo real tendo a segunda correspondência mantida com a posi
ção de captura de imagem.
[00419] De acordo com o segundo aspecto, por exemplo, uma con
figuração simples usando uma posição de captura de imagem torna 
possível prover o mundo virtual a partir de uma porção correspondente 
pela análise dos detalhes da imagem, sem qualquer processamento 
complicado para a identificação de uma porção correspondente a uma 
porção no mundo virtual.
[00420] (2) O terceiro aspecto da Modalidade 5 é o aparelho de
provisão de mundo virtual de acordo com o segundo aspecto, que ain
da inclui:
[00421] uma unidade de obtenção auxiliar configurada para a ob
tenção da direção de captura de imagem (ou a direção de captura de 
imagem e um ângulo de uma visão) em que a imagem exibida é captu
rada,
[00422] em que na segunda correspondência, a posição de captura 
de imagem e a direção de captura de imagem (ou a posição de captu
ra de imagem, a direção de captura de imagem e o ângulo de visão) 
correspondem à porção do mundo real, e
[00423] em que a unidade de provisão de mundo virtual é configu
rada para começar a prover o mundo virtual a partir da porção do
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mundo real correspondente à posição de captura de imagem e à dire
ção de captura de imagem (ou à posição de captura de imagem, à di
reção de captura de imagem e ao ângulo de visão).
[00424] Com o terceiro aspecto, a porção a partir da qual o mundo 
virtual começa a ser provido será mais precisa para suportar a direção 
de captura de imagem e outras, e o mundo virtual pode ser provido a 
partir de uma porção apropriada com uma precisão mais alta.
[00425] As figuras 52 a 62 e 64 são desenhos para a Modalidade 5. 
[00426] A Modalidade 5 descreve um método para substituição de 
uma imagem atual exibida usando-se uma imagem real, com uma 
computação gráfica criada com base em dados de projeção 3D em um 
servidor, em outras palavras, sem emendas com uma imagem de CG. 
Aqui, a imagem real é capturada usando-se um aparelho de captura 
de imagem, tal como uma câmera, um telefone móvel com uma câme
ra, um computador notebook com uma câmera.
[00427] A figura 52 ilustra uma imagem atual 501a que é uma ima
gem inicialmente capturada por uma câmera.
[00428] Um zoom para aproximar de forma eletrônica ou ótica na 
imagem atual 501a, por exemplo, uma imagem atual 501b e, então 
uma imagem atual 501c podem ser obtidas. Na Etapa 520a para au
mento adicional da visão, quando da regulagem de um modo no qual 
uma imagem atual é automaticamente comutada para uma imagem de 
CG mediante uma satisfação de uma condição predeterminada, a 
imagem atual 501c é comutada para uma imagem de CG 510a, e uma 
imagem de CG de alta definição como um objeto 530c é exibida. Mais 
especificamente, a condição predeterminada é que quando uma con
tagem substancial de pixels em uma imagem atual em uma tela se tor
nar não mais alta do que um valor predeterminado, por exemplo, R1, a 
imagem atual é automaticamente comutada para uma imagem de CG. 
Por outro lado, em um modo em que uma imagem atual não é comu-
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tada para uma imagem de CG, mesmo quando uma resolução ou a 
contagem de pixel total se tornar não mais alta do que um valor prede
terminado na Etapa 520a, ou quando não houver uma imagem de CG 
correspondente a um objeto 530a, uma imagem atual aumentada 501 e 
é exibida conforme estiver. Neste caso, para um aumento eletrônico 
do objeto 530a conforme ele estiver, um objeto 530b é exibido. O obje
to 530b é tão grosseiro que os pixels ou pontos da imagem possam 
ser vistos. De acordo com a presente invenção, uma imagem atual é 
automaticamente comutada para a imagem de CG 510a, de modo que 
haja vantagens para o usuário para ver um objeto como uma imagem 
de alta definição, ou entrar em uma loja virtual ou um museu virtual.
[00429] Descrevendo um método para a obtenção da imagem de 
CG 510a, o aparelho de captura de imagem 102 da presente invenção 
obtém 3 pedaços de informação, a informação de posição quando uma 
imagem é capturada conforme ilustrado na figura 1, uma direção de 
captura de imagem e uma faixa de captura de imagem. Estes pedaços 
de informação são transmitidos para o servidor de mapa 120. Então, o 
servidor de mapa 120 realiza um processamento de imagem 3D, 
usando a informação de 3D no banco de dados de mapa 118, com ba
se na informação da posição de captura de imagem, da direção de 
captura de imagem e da faixa de captura de imagem, de modo que a 
imagem de CG de alta definição conforme a imagem de CG 510a ilus
trada na figura 52 seja gerada. Então, a imagem de CG é transmitida 
para o aparelho de captura de imagem 102 usando-se uma rede, tal 
como a Internet, e é exibida na unidade de exibição 117.
[00430] Quando o aparelho de captura de imagem 102, tal como a
câmera de consumidor geral tem uma precisão ruim na informação de
uma posição, uma direção de captura de imagem e uma faixa de cap
tura de imagem do aparelho de captura de imagem 102, o aparelho de
captura de imagem 102 transmite os dados da imagem atual 501a
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e/ou os dados da imagem atual 501c ou os dados brutos para um ser
vidor. O servidor gera a imagem de CG 510a similar à imagem atual 
em sua posição, direção e faixa, e obtém a posição acurada, a direção 
de captura de imagem e a faixa de captura de imagem, através de 
uma combinação de padrão entre a imagem de CG gerada e a ima
gem atual. A checagem da imagem de CG 510 em relação à imagem 
atual 501 pela combinação de padrão pode compensar a não-acurácia 
nos dados capturados de uma posição, uma direção de captura de 
imagem e uma faixa de captura de imagem do aparelho de captura de 
imagem 102.
[00431] A imagem de CG 510a mencionada anteriormente na figura 
52 mostra que a presente invenção não é simplesmente para a obten
ção de uma imagem de alta definição. Quando há qualquer imagem de 
CG 3D dentro do objeto 530c, a pressão de um botão de avançar per
mite a entrada em um prédio através do objeto 530c que é uma entra
da do prédio. Mais ainda, um trilho virtual 550 pode ser regulado em 
um espaço virtual de acordo com a presente invenção em assim, o 
usuário pode se mover em uma operação simples. Os detalhes serão 
descritos mais tarde. Uma imagem de CG 510b ilustra uma visão in
terna do prédio. Aqui, pressionar o botão de avançar e um botão de 
direção à direita em um comutador em formato de cruz ou rodar o apa
relho de captura de imagem 102, tal como um telefone móvel com uma 
câmera, para a direita leva à detecção de rotação para a direita por um 
sensor de direção de captura de imagem, tal como um sensor de ace
leração de seis eixos geométricos de um sensor de velocidade angu
lar. Assim, a pintura à direita 530d pode ser vista como uma imagem 
de CG 510c. Mais ainda, a inclinação do aparelho de captura de ima
gem 102 para frente em uma direção de passo permite que o usuário 
se mova para frente, e uma informação para trás na direção de passo 
permite que o usuário vá para trás.
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[00432] O que vem a seguir é um esboço de um aspecto da presen
te invenção, e as operações serão descritas em detalhes com referên
cia aos desenhos, tal como à figura 53.
[00433] A figura 53 ilustra uma imagem atual 501 f que foi atualmen
te capturada.
[00434] Mediante a seleção de "zoom para aproximar" na Etapa 
520b, uma imagem é aproximada (aumentada) na Etapa 520c, resul
tando em um aumento de um prédio 503e na imagem atual 501 g. 
Quando a imagem atual 501 g inclui dados da visão interna do prédio, 
uma marca 540a é exibida na tela.
[00435] Quando o "zoom para aproximar" é selecionado na Etapa 
520d, e a imagem exibida tem uma resolução predeterminada ou 
pixels com uma contagem não mais alta do que um valor predetermi
nado na Etapa 520f, a imagem atual 501 g é tornada uma imagem de 
CG 3D, conforme ilustrado na imagem de CG 51 Od. Sem o "zoom para 
aproximar" na Etapa 520d, a imagem de CG 51 Od é comutada para a 
imagem de CG 51 Oe, por exemplo, ao se clicar na marca 540a na Eta
pa 520e para seleção. Com a seleção do "zoom para aproximar" na 
Etapa 520g após a imagem de CG 51 Od, uma porta 530f é aberta, 
conforme ilustrado na imagem de CG 51 Oe para se permitir que o usu
ário entre no prédio 530e sem-emendas. A seleção adicional de 
"avançar" na Etapa 520h prossegue para uma recepção de um restau
rante, conforme ilustrado em uma imagem de CG 51 Of. Ao se rodar o 
aparelho de captura de imagem 102 para a esquerda ou pressionar 
uma seta à esquerda na Etapa 520i, um cômodo à esquerda com res
peito à recepção e uma mesa 530g podem ser vistas, conforme ilus
trado na Etapa 51 Og. Aqui, a exibição de uma imagem parada do res
taurante atual, ao invés da imagem de CG 51 Og pode produzir uma 
vantagem de levar a atmosfera do restaurante para consumidores. 
Mais ainda, a exibição de um vídeo do cômodo no presente, ao invés
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da imagem de CG 51 Og pode produzir uma vantagem de conhecer o 
status atual de multidões ou a disponibilidade de assentos do restau
rante. Aqui, um reconhecimento facial é realizado, por exemplo, pela 
coloração de uma porção da face do consumidor, para se evitar que 
uma informação pessoal de um consumidor seja exibida na tela, desse 
modo se permitindo uma proteção da informação pessoal. Marcar 
apenas um assento no qual nenhum consumidor está sentado ou co
locar uma pessoa virtual criada por CG em um assento no qual alguém 
está sentado pode informar ao operador a disponibilidade e a atmosfe
ra do restaurante, enquanto se protege a informação pessoal.
[00436] Conforme ilustrado na imagem de CG 51 Og na figura 53, 
quando há a mesa 530g e o "zoom para aproximar" é selecionado na 
Etapa 520j, um menu 530h está presente à mesa 530g, conforme ilus
trado na imagem de CG 51 Oh. Mais ainda, quando o "zoom para apro
ximar" é selecionado na Etapa 520k, os itens no menu 530h são exibi
dos na imagem de CG 51 Oi. Com a seleção de "fim" na Etapa 520m, o 
usuário retorna para uma entrada em que há a porta 530f, conforme 
ilustrado em uma imagem de CG 51 Oj. Quando um "zoom para afas
tar" é selecionado na Etapa 520n, um prédio 530i à esquerda da ima
gem de CG 51 Ok é exibido em um modo de histerese, sem retornar 
para a imagem atual. Então, uma câmera é apontada para a esquerda 
na Etapa 520p e o "zoom para aproximar" (aumento) é selecionado na 
Etapa 520q, uma porta de entrada 530j com uma marca 540b é exibi
da, conforme ilustrado em uma imagem de CG 51 Om. Quando a ima
gem recebe mais zoom na Etapa 520r, a porta de entrada 530j é au
mentada, conforme ilustrado na imagem de CG 51 On. Quando a ima
gem recebe mais zoom para aproximar ou o usuário prossegue ao 
longo de um trilho 550, a porta de entrada 530j é aberta, conforme ilus
trado na figura 55, para se permitir que o usuário entre no prédio sem- 
emendas. Quando a imagem recebe mais zoom para aproximar na
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Etapa 520s, uma porta de entrada 530k é vista no fundo. Quando a 
imagem recebe mais zoom para aproximar na Etapa 520t, a porta de 
entrada 530k é aberta, conforme ilustrado na imagem de CG 51 Or. 
Quando a imagem recebe mais zoom na Etapa 520u, um produto 
530m é exibido em uma imagem de CG 51 Os. Com uma seleção adi
cional do "zoom para aproximar" ou "avançar" na Etapa 521a, uma in
formação descritiva do produto 530m, tal como o preço, é exibida co
mo em uma imagem de CG 51 Ot. Quando "retornar" é selecionado na 
Etapa 521b, a imagem de CG retorna para a porta de entrada 530j do 
prédio, como em uma imagem de CG 511a sequencialmente através 
das imagens 51 Ou, 51 Ov e 51 Ow, conforme ilustrado na figura 56. Com 
a seleção de "retornar para a imagem atual" na Etapa 521 d, a imagem 
retorna para uma imagem atual como uma imagem atual 501 g.
[00437] Quando a câmera é apontada para a direita na Etapa 521 e, 
um prédio 530p que está 2 prédios à direita é exibido. Quando a câme
ra é apontada para a direita na Etapa 521 f, uma porta de entrada 530q 
é exibida no centro, conforme ilustrado na figura 57. Com a seleção do 
"zoom para aproximar" na Etapa 521 g, a imagem é adicionalmente 
aumentada ou o usuário prossegue ao longo do trilho 550. Quando 
uma resolução ou a contagem total de pixel da imagem se torna não 
mais alta do que um valor predeterminado, a imagem é comutada da 
imagem atual para uma imagem de CG 511b. Com a seleção adicional 
do "zoom para aproximar" na Etapa 521 i, uma visão interna do prédio 
é exibida sem-emendas como uma imagem de CG 511c. Prosseguin
do ao longo do trilho 550, a câmera é apontada para a direita na Etapa 
521 j ou uma seta à direita no comutador em formato de cruz é selecio
nada, de modo que uma pintura à direita 530r possa ser vista como 
em uma imagem de CG 511 d. Sem o trilho 550, a câmera é apontada 
para cima na Etapa 521 k. Com a seleção do "zoom para aproximar" na 
Etapa 521 m, uma marca 540c e uma pintura 530r são exibidas como
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em uma imagem de CG 511e. Com um aumento adicional na Etapa 
521 n, uma imagem de CG 511f é exibida. Embora haja um problema 
de um iniciante ter dificuldade no movimento em um espaço 3D, devi
do a uma dificuldade de entrada 3D, o trilho 550 a ser descrito mais 
tarde pode resolver o problema. Com a seleção do "zoom para afastar" 
na Etapa 521 p na figura 58, a imagem é reduzida para uma imagem 
de CG 511g, por exemplo. Quando um cenário 1 está ativo na Etapa 
521q, a etapa prossegue para a Etapa 521 r, a câmera é apontada pa
ra cima. Quando o centro da tela é combinado com uma marca 540c e 
"enter" é selecionado na Etapa 522a, uma informação de produto da 
pintura 530r, por exemplo, seu preço, tamanho e material como em 
uma imagem de CG 5111, é exibida. Quando o cenário 1 está inativo 
na Etapa 521 q, a etapa prossegue para a Etapa 522b, uma descrição 
SW é ativada, de modo que a imagem de CG 511i seja exibida. Quan
do o operador seleciona "comprar" na Etapa 522c, uma imagem de 
CG 511j na qual uma informação de tributação é exibida, e o serviço é 
cobrado na Etapa 522b. Quando o operador não seleciona "comprar" 
na Etapa 522c, a etapa prossegue para a Etapa 522e. Com a seleção 
do "zoom para afastar", a imagem é reduzida para uma imagem de CG 
511k. Com a seleção de "zoom para afastar" na Etapa 522f, e um ce
nário 3 na Etapa 522g, uma imagem de CG 511m que é reduzida e 
uma seta 540d apontando para a esquerda são exibidos para indica
ção de uma direção para retornar para a entrada, onde o operador ti
nha entrado inicialmente.
[00438] Prosseguindo para a Etapa 522j na figura 59, quando a 
câmera é apontada para a esquerda, uma imagem de CG 511n e uma 
seta 540e apontando para uma direção para retornar são exibidas. 
Com a seleção do "zoom para afastar" na Etapa 522k, a porta de en
trada 530q por onde o operador entrou inicialmente e uma seta 540f 
apontando para uma direção para retornar como em uma imagem de
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CG 511p são exibidas. Com a seleção do "zoom para afastar" na Eta
pa 522m, a porta de entrada 530q como em uma imagem de CG 511q
é exibida.
[00439] De volta à Etapa 522g na figura 58 em que o cenário 3 está 
inativo, quando o operador prossegue para a Etapa 522I e seleciona 
"retornar", as etapas saltam para a imagem de CG 511q em seguida à 
figura 59. Prosseguindo para a Etapa 522n, quando um cenário 4 está 
ativo, a imagem recebe um zoom para afastar para exibição de uma 
imagem atual 501 j. Quando o cenário 4 está inativo na Etapa 522m, a 
etapa automaticamente retorna para a imagem atual 501 j. Prosseguin
do para a Etapa 522r, quando a câmera é apontada para a direita, 
uma entrada 530s de um prédio à direita é exibida como uma imagem 
atual 501 k. Prosseguindo para a Etapa 522s, quando o "zoom para 
aproximar" é selecionado, uma marca 540g e a entrada 530s são exi
bidas como em uma imagem atual 501 m. Aqui, de volta à Etapa 522n, 
quando o cenário 4 está ativo, a imagem recebe um zoom para afastar 
na Etapa 522q, e uma resolução ou a contagem de pixel total da ima
gem se torna não mais alta do que um valor predeterminado, a ima
gem é comutada da imagem de CG para a imagem atual 501 j.
[00440] Prosseguindo para a Etapa 522t em seguida na figura 60, 
quando um cenário 5 está ativo, a imagem recebe um zoom para afas
tar (aumentada) na Etapa 523a. Quando uma resolução ou a conta
gem de pixel total da imagem se torna mais alta do que um valor pre
determinado, a etapa prossegue para a Etapa 523b, e a imagem atual 
é exibida como estiver. Quando a resolução ou a contagem de pixel 
total da imagem se torna não mais alta do que o valor predeterminado, 
a imagem é comutada a partir da imagem atual para a imagem de CG 
para 511r. Prosseguindo para a Etapa 523c, quando a imagem recebe 
um zoom para afastar, uma porta 530 é aberta, e permite a entrada, 
por exemplo, em uma loja virtual. Quando o cenário 5 está inativo na

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 124/241



119/152

Etapa 522t, prosseguindo para a Etapa 522u, a imagem salta para 
uma imagem de CG 511s com um clique. A loja virtual provida com os 
trilhos 550f, 550h e 550g facilitará as operações. Os detalhes serão 
descritos mais tarde. Prosseguindo para a Etapa 523d, quando o usu
ário olha em torno na loja virtual, e faz compras na Etapa 523e, o usu
ário é cobrado pela compra na Etapa 523f, e sai do prédio na Etapa 
523g. De volta à Etapa 523e, quando o usuário não faz a compra, o 
usuário sai do prédio na Etapa 523g.
[00441] Quando um cenário 6 está inativo na Etapa 523h, caracte
rísticas de histerese são dadas à imagem. Quando o cenário 6 está 
ativo, a imagem não tem características de histerese. De volta à figura 
52, quando a contagem de pixel total em uma tela de exibição atinge 
R1 na Etapa 510a, a imagem atual é automaticamente comutada para 
uma imagem de CG. Prosseguindo para a Etapa 523j na figura 60, 
quando a imagem recebe um zoom para afastar, a etapa prossegue 
para a Etapa 523k. Então, a imagem tem R1 que é a mesma resolução 
que aquela da imagem de CG comutada a partir da imagem atual, a 
imagem de CG é automaticamente comutada para uma imagem atual 
501 n.
[00442] Quando o cenário 6 está inativo na Etapa 523h, uma vez 
que a imagem tem as características de histerese, a etapa prossegue 
para a Etapa 523m, e a imagem recebe um zoom para afastar. Na 
Etapa 523n, quando a imagem atinge a contagem de pixel total R1 que 
é previamente contada quando a imagem não é comutada a partir da 
imagem atual para a imagem de CG, a imagem de CG não é comuta
da para a imagem atual. Quando a contagem de pixel total R1 atinge 
uma contagem de pixel R2, em outras palavras, uma contagem de 
pixel R1 > R2, a imagem é comutada da imagem de CG para a ima
gem atual 501 p. Com características de histerese como essas, fre
quentemente, a imagem de CG e a imagem atual são alternadamente
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comutadas, antes de ou subsequentemente à contagem de pixel total
R1 que é um ponto de comutação, desse modo evitando que a tela
fique piscando. Mais ainda, quando o cenário 6 está inativo para a
provisão da imagem com características de histerese, o operador pode
apresentar um espaço virtual por um longo período de tempo.
[00443] A contagem de pixel total R1 que é um ponto para comuta
ção de uma imagem atual para uma imagem de CG de acordo com a 
presente invenção é mudada dependendo de uma contagem de obje
tos ou marcos em uma imagem inicial. Quando há uma grande conta
gem de objetos ou marcos como na imagem atual 501a na figura 52 
com um zoom eletrônico, a contagem de pixel total substancial R1 pa
ra comutação entre imagens é regulada para um valor menor do que 
uma contagem quando uma contagem de objetos é menor.
[00444] Inversamente, quando há uma contagem pequena de obje
tos ou marcos em uma imagem inicial, a contagem de pixel total R1 
para comutação é regulada para um valor maior.
[00445] Quando uma imagem atual de um objeto recebe eletroni
camente um zoom para aproximar, a imagem gradualmente se torna 
bruta. Contudo, quando uma contagem de objetos é menor e a ima
gem atual recebe um zoom para aproximar no caso em que a imagem 
atual inclui uma contagem maior de pixels no total, a imagem atual é 
comutada para uma imagem de CG em um estágio anterior do zoom 
para aproximar. Quando uma contagem de objetos é menor, a imagem 
atual é comutada para uma imagem de CG com um zoom eletrônico 
no estágio anterior. Assim, há uma vantagem de rapidamente se con
verter uma imagem atual em uma imagem de CG. Quando há uma 
contagem maior de objetos, o zoom eletrônico precisa ser realizado 
até uma certa extensão. Assim, a imagem atual é comutada para uma 
imagem de CG lentamente. Assim, há uma vantagem de se realizar 
rapidamente a operação.
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[00446] Mais ainda, quando o zoom ótico é usado, uma imagem 
atual é automaticamente comutada para uma imagem de CG, de acor
do com uma contagem de pixel total por objeto. A imagem atual 501a 
na figura 52 tem uma contagem de pixel total menor por objeto. Con
tudo, o zoom ótico faz com que uma imagem tenha uma contagem de 
pixel total maior por objeto como a imagem atual 501c. Assim, quando 
uma contagem de pixel total P1 por objeto se torna um valor predeter
minado ou mais no zoom ótico, uma imagem atual é comutada para 
uma imagem de CG. Assim, quando há menos objetos, há uma vanta
gem de se comutar automaticamente uma imagem atual para uma 
imagem de CG com rapidez.
[00447] Em seguida, na figura 61, apontar a câmera para a direita 
na Etapa 523v leva à obtenção de uma imagem atual 501 q. Na Etapa 
523q, a câmera é apontada para a direita, e a imagem recebe um zo
om para aproximar na Etapa 523r. Desse modo, uma imagem atual 
aumentada 501 r é obtida. Quando a imagem recebe mais zoom para 
aproximar, na Etapa 523s, uma imagem atual mais aumentada 501 s é 
obtida.
[00448] Com o "zoom para aproximar" na Etapa 523t, uma imagem 
atual 5011 é obtida, onde um prédio 530t é aumentado. Aqui, uma vez 
que não há uma entrada para o prédio 530t que seja diferente de ou
tros prédios, o operador não pode entrar no prédio 530t simplesmente 
ao aumentar a imagem atual. Assim, quando um cenário 7 está ativo 
na Etapa 523u, uma seleção de um modo virtual na Etapa 524a permi
te que a imagem comute para uma imagem de CG 512a e o operador 
pode entrar no espaço virtual, mesmo se a imagem incluir uma conta
gem de pixels grande. Uma vez que a imagem de CG 512a é provida 
com os trilhos 550a, 550b e 550c, prosseguir ao longo de cada um dos 
trilhos 550a, 550b e 550c elimina a necessidade de realizar operações 
complicadas em 3D, desse modo se simplificando as operações.
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Quando um cenário 8 está inativo na Etapa 524b, o operador prosse
gue para a Etapa 524c, e prossegue ao longo do trilho 550b. Quando 
um cenário 9 está inativo na Etapa 524e da próxima figura 62, o ope
rador se volta para a esquerda em um trilho 530b na Etapa 524g, e 
prossegue ao longo do trilho 550c. Com a seleção de "prosseguir" na 
Etapa 524h, o operador atinge um ponto de interseção do trilho 550c e 
de um trilho 550d. Quando um cenário 10 está inativo na Etapa 524i, o 
operador se volta para a esquerda no ponto de interseção dos trilhos 
550c e 550d na Etapa 524d, e uma entrada 530u é visível na frente, 
conforme ilustrado em uma imagem de CG 512e. Com a seleção de 
"avançar" na Etapa 524k, o operador prossegue ao longo do trilho 
550d e pode entrar no prédio como em uma imagem de CG 512f. Na 
Etapa 524m, o operador entra no prédio. Dentro do prédio, prosse
guindo ao longo do trilho 550d e de um trilho 550e, o operador pode 
automaticamente entrar em um cômodo à esquerda 530x.
[00449] Aqui, um trilho virtual 550 provido no espaço 3D simplifica 
as operações do operador. Com um trilho, as operações são limitadas 
a "avançar", "retornar", "virar à direita", e "virar à esquerda" realizadas 
pelos 4 comutadores. Assim, há uma vantagem de se permitir um mo
vimento em um espaço virtual usando um botão de operação. O trilho 
virtual é regulado de antemão pela associação com uma direção de 
visão, uma altura de visão e uma faixa de visão de uma posição de um 
olho humano em um trilho, com a informação de posição no trilho. As
sim, conforme ilustrado na imagem de CG 511s na figura 60, que está 
2 desenhos antes da figura 62, um ser humano virtual entrando na loja 
virtual primeiramente prossegue ao longo do trilho 550f. Com a sele
ção de "virar à direita em um ponto de interseção dos trilhos 550f e 
550h, o ser humano virtual aponta para uma direção de uma pintura 
530y. Com a seleção de "avançar" no trilho 550h, o ser humano virtual 
chega à frente da pintura 530y. Quando o ser humano virtual atinge
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uma extremidade terminal do trilho 550h, uma imagem é regulada em 
uma posição no trilho 550h, onde uma "direção de captura de imagem 
de uma câmera virtual", "altura de visão" (ponto de vista), e "faixa de 
visão (zoom)" são predeterminadas. Assim, há uma vantagem de ob
tenção de uma imagem que é facilmente visível, por exemplo, confor
me ilustrado na imagem de CG 511e na figura 57.
[00450] O método convencional usando qualquer trilho precisa de 
um controle em uma direção de 3D, conforme ilustrado no desenho 
prévio da figura 57. Assim, é necessário que: (i) a câmera seja apon
tada para a direita na Etapa 521 j; (ii) a câmera seja apontada para ci
ma na Etapa 521 k após o operador prosseguir para frente; e (ii) a ima
gem receba um zoom para aproximar, na Etapa 521 m. Uma vez que 
as operações precisam ser realizadas de uma maneira delicada, o ini
ciante que não é versado precisa de operações complicadas em um 
espaço 3D, até entrar na loja virtual e ver a pintura 530r, desse modo 
requerendo operações uma dúzia de vezes. Contudo, uma vez que o 
trilho virtual é provido, e uma direção de visão, uma altura de visão e 
um a faixa de visão são reguladas de antemão pela posição do trilho 
virtual de acordo com a presente invenção, o operador tem apenas 
que pressionar os botões de "avançar", "virar à direita" e "avançar", até 
atingir a imagem de CG 511e com a pintura 530r na figura 57, e ativar 
e desativar um cenário. Assim, há vantagens diretas de diminuição do 
número de entradas pelo operador e melhoria da operabilidade.
[00451] Aqui, de volta à Etapa 524b na figura 61, quando o cenário 
8 está ativo, pressionar um botão de saltar na Etapa 524d permite que 
o operador salte para a imagem de CG 512f para entrar na loja virtual 
a partir da entrada do prédio 530t. Mais ainda, de volta à Etapa 524i na 
figura 62, quando o cenário 10 está ativo, o operador pode entrar na 
loja virtual ao clicar na marca 540g (Etapa 524j). O operador entra no 
prédio na Etapa 524m, e checa dentro do prédio (Etapa 524n). Com a
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seleção de "retornar" na Etapa 524p, "chamando?" e "número de tele
fone" são exibidos na Etapa 524q. Com a seleção de "OK" na Etapa 
524s, automaticamente uma chamada é feita para o número de telefo
ne usando um telefone móvel com uma câmera na Etapa 524t, e o 
operador prossegue para a Etapa 525a. Mais anda, como na Etapa 
524r, um status de reserva e uma pergunta "reserva?" são exibidos. 
Com a seleção de "OK" na Etapa 524u, e quando "reserva é possível" 
na Etapa 524v, o operador faz a reserva na Etapa 524w, e prossegue 
para a Etapa 525a. Aqui, quando o operador obtém a informação de 
disponibilidade no espaço de CG, uma etapa de reserva de um assen
to na loja virtual pode ser adicionada à Etapa 524w. Desse modo, o 
usuário pode fazer reservas em uma loja e um assento após entender 
um assento favorito no espaço de CG. Mais ainda, quando o operador 
obtém a disponibilidade no espaço de CG, ele/ela pode ativar a tela de 
reserva de assentos ao pressionar um botão de reserva na frente de 
um assento disponível ou dar um zoom para aproximar adicional no 
assento, de modo que o operador possa fazer reservas para uma loja 
e um assento desejável na frente do assento disponível no espaço de 
CG. Assim, o usuário pode conhecer uma imagem conceituai de um 
assento a ser sentado de antemão, e reservar um assento similar à 
imagem conceituai de um assento desejável. Quando o cenário 9 está 
ativo na Etapa 525a, o operador prossegue para uma imagem de CG 
512g. Quando o cenário 9 está inativo na Etapa 525a, o usuário salta 
para uma imagem de CG 512h, e prossegue avançando. A partir deste 
ponto, uma imagem no caso de saída do trilho 550 será descrita. Após 
a imagem de CG 512g ser exibida, apontando a câmera para a es
querda, a imagem de CG 512h incluindo um prédio 530t no centro é 
exibida. Com (i) uma seleção de "zoom para afastar" na Etapa 525d, 
(ii) seleção de Ύ" na Etapa 525e checando o "cenário 11", e (iii) a 
imagem atual tendo uma resolução ou a contagem de pixel total não
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mais baixa do que um valor predeterminado R3 na Etapa 525f, a ima
gem de CG é comutada para uma imagem atual 501 u a ser exibida. 
Em outras palavras, quando o cenário 11 está ativo, a imagem recebe 
um zoom para afastar. Ao atingir a resolução predeterminada, a ima
gem é automaticamente comutada para uma imagem atual tendo as 
características de histerese. Quando o cenário 11 está inativo, a ima
gem não é comutada para uma imagem atual, desse modo se permi
tindo que o operador veja uma imagem de CG em uma orientação da 
câmera, como uma imagem de CG 512i.
[00452] Com a imagem de CG 512i sendo exibida, quando a câme
ra é apontada para a direita na Etapa 525g, um prédio à direita imedia
ta é exibido no centro da tela como uma imagem de CG 512j. Com a 
seleção do "zoom para aproximar" na Etapa 525h, uma imagem au
mentada de uma entrada 530w é exibida como uma imagem de CG 
512k. Com a seleção de "zoom para aproximar", a porta é aberta, para 
se permitir que o observador entre em um prédio 530v.
[00453] Desse modo, a operabilidade será significativamente me
lhorada com um trilho em um espaço virtual. Mais ainda, uma vez que 
a imagem é provida com as características de histerese mediante uma 
comutação de uma imagem atual para uma imagem de CG, há uma 
vantagem de estabilização de uma imagem.
[00454] Embora o trilho 550 que é exibido seja sobreposto a uma 
imagem de CG de acordo com a Modalidade 5, um trilho 551a pode 
ser exibido sobre uma imagem atual 513a conforme ilustrado na figura 
64. Aqui, um deslocamento entre a imagem atual e a imagem de CG é 
corrigido pela combinação de padrão entre elas. Então, a exibição na 
imagem de CG apenas do trilho 551a para um trilho 551 d a ser sobre
posto na imagem atual permite que um trilho 551 seja exibido sobre a 
imagem 513a. Aqui, uma vez que a direção de captura de imagem da 
câmera é mudada de lado a lado e para cima e para baixo de acordo
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com um tremor da câmera e similar, um sensor de aceleração de seis 
eixos geométricos e um sensor de velocidade angular detectam uma 
quantidade do tremor. Uma estrada ou uma calçada em uma imagem 
atual pode combinar com o trilho 551 pela medição da quantidade de 
tremor em uma direção de captura de imagem da câmera e dando-se 
uma panorâmica no trilho 551 na imagem de acordo com a quantidade 
de tremor. Aqui, uma correção do tremor da câmera usando uma fun
ção de correção de tremor pode reduzir uma quantidade de correção 
de um trilho.
[00455] Mais ainda, quando o usuário deseja procurar por uma loja 
de uma categoria específica, por exemplo, um restaurante, um modo 
de exibição é regulado para "restaurante" na Etapa 526a, e, então, os 
trilhos 551b, 551c e 551 d cada um indicando apenas um ponto de in
terseção com um restaurante são exibidos sobre a imagem 513a. 
Aqui, quando o usuário regula um limite de preço disponível para 50 
dólares ou menos, apenas os trilhos 551c e 551 d cada um indicando 
um ponto de interseção com o restaurante são exibidos. Mais ainda, o 
trilho 551 para o restaurante fora do horário comercial não é exibido ou 
é indicado por uma linha tracejada. Embora apenas a imagem 513a 
seja exibida, a mesma vantagem pode ser obtida, mesmo quando a 
imagem 513a é uma imagem de CG.
[00456] Quando o modo de exibição é regulado para "ponto de be
bida" na Etapa 526b, os trilhos 551 f e 551 g cada um indicando apenas 
um ponto de interseção com um ponto de bebida são exibidos em uma 
imagem 513b. Aqui, uma imagem atual e uma imagem de CG a serem 
exibidas podem obter a mesma vantagem. Em uma imagem atual, um 
trilho, tal como o trilho 551a é movido horizontal mente em panorâmica 
de acordo com um movimento da câmera, de modo que uma imagem 
atual do trilho e o trilho 551a combinem, por exemplo. Em uma ima
gem de CG, por exemplo, quando a câmera é apontada para a direita,
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um sensor de aceleração ou um sensor de velocidade angular detecta 
o movimento da câmera, de modo que a imagem de CG e o trilho 550 
sejam conectados para combinarem com a imagem atual e a imagem 
de CG em uma direção de captura de imagem da câmera. Enquanto 
uma imagem de CG é exibida, a imagem de CG pode ser corrigida pe
la detecção de um movimento de uma imagem atual capturada por 
uma aceleração, ou um deslocamento entre a imagem atual e a ima
gem de CG pode ser corrigido por uma combinação de padrão entre a 
imagem atual e a imagem de CG.
[00457] As setas 540h e 540i cada uma indicando um trilho através 
do qual o operador pode prosseguir para o próximo ponto de interse
ção são exibidas na tela como um método para exibição de um trilho 
551, como em uma imagem 513c. Quando o usuário pressiona um bo
tão de direção à direita na Etapa 526c e uma imagem de CG é exibida 
na Etapa 526d, uma porta de uma loja como em uma imagem de CG 
513d é exibida. Quando o botão de avançar é pressionado na frente 
de uma porta como na Etapa 523c na figura 60, o operador pode en
trar na loja como na imagem de CG 511s. Prosseguindo ao longo dos 
trilhos 550f, 550h e 550h na loja, o operador pode ver os menus e pro
dutos na loja. De acordo com a presente invenção, embora um trilho 
para um restaurante fora do horário comercial seja indicado por uma 
linha tracejada, o usuário pode entrar no restaurante fora do horário 
comercial. Quando o usuário entra no restaurante e o acha atraente, 
ele / ela pode fazer reserva no restaurante. Assim, há uma vantagem 
econômica de se evitar que o restaurante perca um possível cliente. 
Uma vez que as etapas a seguir são descritas previamente em deta
lhes, a descrição é omitida.
[00458] De volta à Etapa 526d, quando a imagem 513c ilustra uma
imagem atual, uma imagem atual 513e, e um trilho 551b e uma seta
540k são exibidos. Aqui, quando o usuário seleciona "direção à direita"
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na Etapa 526e, a imagem atual é comutada para uma imagem de CG, 
e uma porta 530s como em uma imagem de CG 513d é exibida. En
tão, prosseguindo para a Etapa 523c na figura 60, com a seleção do 
botão "avançar (para cima)", o usuário pode entrar na loja virtual como 
na imagem de CG 511s. Aqui, o usuário pode prosseguir a partir da 
imagem atual na Etapa 526e para a imagem de CG 51 Od e na Etapa 
520g na figura 53 e para a Etapa 520r na figura 54.
[00459] Assim sendo, mesmo quando o usuário não entra na loja 
real, ele/ela pode conhecer a atmosfera do interior da loja, um status 
de multidões, ou um preço da loja. Mais ainda, o usuário pode fazer 
uma reserva em um restaurante e comprar produtos ali. Assim, a pre
sente invenção pode melhorar a conveniência do usuário.
[00460] Conforme descrito acima, a presente invenção pode comu
tar entre uma imagem atual e uma imagem de CG em um espaço vir
tual. Assim, quando o usuário capturar uma imagem atual usando um 
telefone móvel com uma câmera, ele/ela pode obter uma vantagem 
direta de automaticamente introduzir uma imagem de CG no mundo 
virtual a partir do mundo real, conforme necessário, conforme descrito 
na Modalidade 5.
[00461] Embora o processo automático de combinação de fotogra
fias seja terminado nas Etapas 622m e 623h, o usuário pode se mover 
para uma etapa de seleção manual de uma fotografia de fundo a ser 
combinada, e combinar um retrato com a fotografia de fundo selecio
nada após as Etapas 622m e 623h. Desta maneira, mesmo quando 
uma fotografia é uma fotografia de fundo incluindo um objeto desne
cessário, o usuário pode selecionar uma fotografia que pode ser tole
rada para combinação de um retrato com a fotografia selecionada, e 
obter uma fotografia compósita incluindo o retrato.
[00462] Quando o usuário se recusa a comprar uma fotografia
compósita na Etapa 624f, o processo é parado na Etapa 624g. Contu-
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do, o usuário pode comprar mais tarde a fotografia compósita de alta 
definição sem uma marca d’água. Por exemplo, quando o usuário se 
recusa a comprar uma fotografia compósita, uma fotografia compósita 
com uma marca d’água ou uma fotografia compósita tendo uma defini
ção mais baixa é armazenada em um terminal, e uma fotografia com
pósita de alta definição sem uma marca d’água é armazenada em um 
servidor por um período de tempo predeterminado (por exemplo, 7 di
as). Uma vez que o usuário se recuse a comprar uma fotografia com
pósita, a fotografia compósita com uma marca d’água ou a fotografia 
compósita tendo uma definição mais baixa é reproduzida e exibida, o 
usuário de novo é consultado quando se comprará ou não a fotografia 
compósita. Desta maneira, mesmo quando o usuário deseja comprar a 
fotografia compósita mais tarde, não há necessidade de repetição do 
processamento compósito, desse modo se diminuindo a carga de pro
cessamento do servidor. Mais ainda, uma mobilização da fotografia 
compósita com uma marca d’água e da fotografia compósita tendo 
uma definição mais baixa que são armazenadas no terminal permite 
que o usuário compre uma fotografia compósita de alta definição, des
se modo se melhorando a conveniência do usuário.
[00463] A partir deste ponto, um método de operação específico 
será descrito.
[00464] De acordo com um aspecto da presente invenção, há 3 
modos, incluindo: um modo que permite que o usuário se mova livre
mente em um espaço 3D; um modo 2D que limita o movimento para 
cima até uma altura de um ponto de visão de uma pessoa que esteja 
sobre uma superfície de um espaço 3D ou em um piso de um prédio 
ou nas escadas; e um modo de trilho (1D), que permite que o usuário 
se mova ao longo de um trilho provido no espaço 2D. Os métodos pa
ra comutação do modo 2D ou 3D para o modo de trilho incluem um 
método para comutação automática para o modo de trilho quando o
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usuário se mover sobre um trilho, como uma etapa inicial. Quando o
usuário se move sobre um trilho, como a próxima etapa, há um méto
do para comutação para o modo de trilho, com uma pressão ou um
clique de um botão para o modo de trilho.
[00465] Na comutação a partir do modo 2D ou 3D para o modo de 
trilho (1D), assumindo um ponto de interseção 560a entre os trilhos 
551a e 551b, há um enésimo ponto de interseção na imagem 513a da 
figura 64, uma imagem é exibida a partir de um ponto de visão com 
uma altura obtida quando uma pessoa ficar sobre uma posição de um 
(n-l)-ésimo ponto de interseção ou em um ponto do trilho 551 que seja 
anterior ao ponto de interseção 560a. A Modalidade 5 descreve um 
exemplo em que o botão de direção à direita é pressionado na Etapa 
526c. Em contraste, assumindo que o botão de avançar seja pressio
nado, ao invés do botão de direção à direita, o ponto de visão dá uma 
panorâmica para o ponto de interseção 560a, e um ponto de interse
ção 560b é exibido na posição mais anterior. Quando o ponto de inter
seção 560b é exibido e o botão de avançar é pressionado, o ponto de 
visão dá uma panorâmica para o ponto de interseção 560b, e um pon
to de interseção 560c é exibido na posição mais anterior.
[00466] Desta maneira, uma vez que o ponto de visão dá uma pa
norâmica em um momento com uma pressão de uma vez de um botão 
ou um clique, o trilho, especificamente, o modo 1D basicamente permi
te dar uma panorâmica em um espaço 1D, de forma intermitente, des
se modo produzindo uma vantagem de simplificar significativamente 
as operações, se comparado com aquelas no modo 3D ou 2D.
[00467] Contudo, quando uma distância entre os pontos de interse
ção é mais longa e não há um ponto de interseção em uma distância
curta, o ponto de visão salta para uma distância grande com apenas
um clique. Em um caso como esse, o usuário pode perder a visão de
sua posição. Quando uma distância entre os pontos de interseção é
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maior, a regulagem de uma posição de parada de ponto de visão im
pede que um ponto de visão seja mudado significativamente com um 
clique. A posição de parada de ponto de visão é regulada (i) para cada 
prédio a que seja dado um marco e está em ambos os lados de um 
trilho, ou (ii) em uma posição obtida pela divisão de uma distância en
tre 2 pontos de interseção em comprimentos iguais.
[00468] É esperado, no futuro, que ocorra um problema de o usuá
rio perder a visão de sua posição quando um ponto de visão for signifi
cativamente mudado com um clique de um botão, conforme descrito 
acima. Contudo, uma vez que a presente invenção pode impedir um 
ponto de visão de ser mudado significativamente, há uma vantagem 
de evitar que um usuário perca a visão de sua posição. Embora a Mo
dalidade 5 descreva um caso em que um trilho é provido em um plano 
2D, o usuário pode se mover para camadas mais altas ou mais baixas 
tendo alturas diferentes, usando um trilho sobre escadas ou um piso 
de um elevador. De acordo com este método, o modo de trilho permite 
o movimento exceto no ar. Com uma pressão de um botão de mudan
ça de modo, o usuário pode retornar para o modo 2D ou 3D a partir do 
modo de trilho.
MODALIDADE 6
[00469] Um aparelho de captura de imagem de acordo com uma 
Modalidade 6 inclui uma unidade de seleção de pessoa configurada 
para receber uma operação predeterminada para seleção de uma 
pessoa a partir de dentre pessoas na imagem digital exibida pela uni
dade de exibição, onde a unidade de obtenção de informação detalha
da é configurada para a obtenção, como a informação detalhada, de 
uma imagem que mostre um objeto correspondente dos objetos da 
pluralidade de informações adicionais a partir de um servidor prede
terminado em uma rede, e a unidade de exibição é configurada para 
combinar a imagem obtida em uma área de imagem mostrando outras
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pessoas além da pessoa selecionada e incluindo um ou mais objetos
correspondentes dos objetos na imagem digital.
[00470] Um servidor de provisão de informação adicional de acordo 
com a Modalidade 6: recebe a partir do outro dispositivo uma informa
ção específica para especificação de uma área não-editada na qual 
uma imagem mostrando uma ou mais pessoas e uma imagem similar 
não são combinadas; obtém a partir do banco de dados a imagem si
milar (i) que mostra o objeto correspondente dentre os objetos da plu
ralidade de informações adicionais e (ii) que é capturada antes da 
imagem digital; e combina a imagem similar obtida em uma outra área 
de imagem além da área não editada da imagem digital recebida, a 
área de imagem do objeto correspondente dos objetos mostrando uma 
pessoa.
[00471] As figuras 65 a 68 são desenhos para a Modalidade 6. 
[00472] A Modalidade 6 descreve um método para apagamento de 
um outro objeto além de uma pessoa em particular em um retrato. 
[00473] A figura 65 ilustra um terminal 641 e um servidor 642.
[00474] Em primeiro lugar, um método para a obtenção de uma 
imagem atual 601a mostrando as pessoas 631a, 631b, 631c e 631 d e 
uma imagem de fundo 611a conforme ilustrado na figura 65 será bre
vemente descrito.
[00475] Na Etapa 621a, o terminal 641 transmite para o servidor 
642 dados incluindo dados de imagem, uma localização, uma direção 
de captura de imagem, uma altura de captura e uma faixa de captura 
de imagem da imagem atual 601a.
[00476] Mediante o recebimento dos dados de imagem e de outros,
o servidor 642 busca em um banco de dados de imagem 643 armaze
nado no servidor 642 uma imagem que seja a mais similar à imagem
atual 601a em seus dados de posição, direção de captura de imagem,
altura de captura e faixa de captura de imagem, extrai ou cria uma
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combinação através delas, a imagem de fundo 611a não mostrando
nenhuma pessoa, e transmite a imagem de fundo obtida 611a para o
terminal 641, tal como uma aceleração e um computador pessoal.
[00477] Em seguida, na Etapa 621b, o terminal 641 cria uma ima
gem atual 601b mostrando apenas um retrato da pessoa 631a ao re
cortar a imagem atual 601b da imagem atual 601a.
[00478] Então, na Etapa 621c, o terminal 641 combina a imagem 
atual 601b que mostra apenas uma pessoa e é criada pelo terminal 
641 com a imagem de fundo 611a transmitida a partir do servidor 642 
para a criação de uma imagem combinada 605a.
[00479] Em seguida, operações detalhadas serão descritas com 
referência aos fluxogramas das figuras 66, 67 e 68.
[00480] A figura 66 mostra o fluxograma de um sistema de acordo 
com a Modalidade 6.
[00481] O fluxograma da figura 66 será descrito.
[00482] Na Etapa 622a, o terminal 641 obtém dados de posição, 
uma direção de captura de imagem e um período de tempo de captura 
de imagem de uma câmera, e, possivelmente, dados incluindo uma 
condição de clima e um ângulo do sol, e transmite os dados de posi
ção obtidos e outros para o servidor 642. Aqui, quando os dados de 
condição de clima não estão presentes na Etapa 622b, prosseguindo 
para a Etapa 622c, o terminal 641 acessa um servidor de condição de 
clima para a obtenção dos dados de posição e dos dados de tempo 
para os dados de condição de clima de uma região em que a imagem 
é capturada no período de tempo de captura de imagem. Quando o 
servidor 642 recebe os dados de condição de clima, a etapa prosse
gue para a Etapa 622c.
[00483] Na Etapa 622c, o servidor 642 acessa o banco de dados de
fotógrafo 643 (figura 65) que armazena dados de fotografias no servi
dor 642 para buscar fotografias tendo o mesmo período de tempo de
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captura de imagem, a posição, a direção e a relação de telefoto (faixa
de captura de imagem).
[00484] Na Etapa 622d, quando o servidor 642 checa, através da 
realização de uma checagem ou de uma determinação do banco de 
dados 643, por exemplo, que dados de imagem plurais tendo os mes
mos data e tempo estão presentes (Sim) no banco de dados 643, a 
etapa prossegue para a Etapa 623a. Quando não há dados de ima
gem tendo os mesmos data e tempo (Não), na Etapa 622e, o servidor 
642 checa se dados fotográficos tendo a mesma condição de clima e o 
mesmo período de tempo de captura de imagem em uma data diferen
te em 10 dias da data de captura de imagem estão ou não presentes 
no banco de dados 643. Com a seleção de "Sim" na Etapa 622e, a 
etapa prossegue para a Etapa 623a. Com a seleção de "Não" na Eta
pa 622e, prosseguindo para a Etapa 622g, o servidor 642 checa se os 
dados de ângulo do sol durante a captura de uma imagem estão pre
sentes ou não no banco de dados 643. Com a seleção de "Não", pros
seguindo para a Etapa 622f, o ângulo do sol é calculado com base nos 
dados, tais como a posição de captura de imagem e a data e o tempo 
no servidor. Então, a etapa prossegue para a Etapa 622j. Na Etapa 
622j, o servidor 642 checa se dados fotográficos tendo o mesmo ângu
lo de sol e a condição de clima em uma data diferente em 30 dias da 
data de captura de imagem estão presentes no banco de dados 643. 
Com a seleção de "Sim", a etapa prossegue para a Etapa 623a. Com 
a seleção de "Não", prosseguindo para a Etapa 622k, o servidor 642 
checa se os dados de imagem tendo o mesmo período de tempo de 
captura de imagem em um ano diferente e na mesma condição de cli
ma estão ou não presentes no banco de dados 643. Com a seleção de 
"Sim", a etapa prossegue para a Etapa 623a, e com a seleção de 
"Não", a etapa termina na Etapa 622m.
[00485] A figura 67 mostra um fluxograma que se segue ao fluxo-
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grama na figura 66.
[00486] Na Etapa 623a da próxima figura 67, uma pessoa em parti
cular é selecionada para recortar uma pessoa ou um objeto que se de
seja que seja salvo a partir da fotografia original 601a. Aqui, a pessoa 
em particular é selecionada por uma tecnologia de reconhecimento 
facial. Quando há pessoas plurais a serem salvas, uma prioridade é 
dada para cada uma das pessoas. Quando uma imagem de uma outra 
pessoa ou objeto é sobreposta em uma imagem da pessoa seleciona
da, a pessoa ou o objeto também é incluído na fotografia. Na Etapa 
623b, um reconhecimento facial e um reconhecimento humano são 
realizados na imagem de fundo 611a a ser um fundo, e uma fotografia 
mostrando o menor número de pessoas é selecionada. Checando se o 
número de pessoas mostradas na fotografia é 0 na Etapa 623c, com a 
seleção de "Sim", a etapa prossegue para a Etapa 624a. Com a sele
ção de "Não", se a imagem original 601a mostra ou não qualquer pes
soa em uma área de imagem de uma fotografia de fundo 1 (611b) é 
checado. Aqui, a área de imagem corresponde a uma área de imagem 
mostrando o retrato da pessoa 631a que se deseja que seja salvo. 
Com a seleção de "Sim", em outras palavras, quando não há uma 
imagem obstrutiva, a etapa prossegue para a Etapa 624a. Com a se
leção de "Não", em outras palavras, quando há uma imagem obstruti
va, na Etapa 623e, as imagens no banco de dados 643 incluídas no 
servidor fotográfico 642, tais como as imagens atuais 601c e 602e são 
buscadas para uma fotografia 2 (601 e) não mostrando uma pessoa 
correspondente a um retrato obstrutivo 631 h na área de imagem. Com 
a seleção de "Sim" na Etapa 623f, uma fotografia de fundo 3 (601 f) na 
qual apenas uma área de imagem do retrato desnecessário 631 h em 
uma fotografia de fundo 1 (601 d) é substituída por uma área de ima
gem correspondente do retrato desnecessário 631 h na fotografia de 
fundo 2 é criada, e a etapa prossegue para a Etapa 604a. Em outras
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palavras, a fotografia de fundo 3 (601 f) não mostra qualquer imagem 
obstrutiva na área de imagem mostrando o retrato da pessoa 631a. De 
volta à Etapa 623e, com a seleção de "Não", se um retrato 631 h de 
uma outra pessoa na fotografia de fundo 1 (611b) está atrás do retrato 
da pessoa 631a na imagem atual 601a é checado na Etapa 623g. 
Com a seleção de "Sim", uma vez que a fotografia de fundo mostrando 
a pessoa desnecessária está atrás do retrato da pessoa 631a e pode 
ser usado como uma fotografia de fundo, a etapa prossegue para a 
Etapa 624a. Com a seleção de "Não" na Etapa 623g, uma vez que o 
retrato desnecessário não pode ser apagado, a etapa termina na Eta
pa 623h.
[00487] A figura 68 mostra um fluxograma que segue ao fluxograma 
na figura 67.
[00488] Na figura 68, uma fotografia de fundo é exibida em um visor 
de um terminal, tal como um PC e uma câmera na Etapa 624a. Com a 
seleção de "OK" na Etapa 624b pelo fotógrafo, o servidor cria uma fo
tografia compósita pela anexação da imagem recortada do retrato da 
pessoa 631a sobre a fotografia de fundo 2 ou 3 na Etapa 624c. Na 
Etapa 624d, o servidor transmite para o terminal, tal como uma câme
ra, uma fotografia compósita com uma marca d’água visível, ou uma 
imagem compósita obtida ao se tornar bruta uma imagem da fotografia 
compósita e tributando-se os dados indicando um preço cobrado à fo
tografia compósita obtida. Na Etapa 624e, os dados são exibidos em 
um visor de um terminal de usuário. Apenas quando o usuário introduz 
um pedido de compra ("Sim") na Etapa 624f, o terminal transmite os 
dados de aceitação de tributação incluindo um número de cartão de 
crédito e uma informação de dinheiro eletrônico para o servidor. Medi
ante a conclusão do procedimento de tributação para a liquidação na 
Etapa 624i, o servidor transmite uma fotografia compósita de alta defi
nição sem uma marca d’água para o terminal. Na Etapa 624k, o termi-
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nal recebe os dados da fotografia compósita, e os exibe na tela. Então,
as operações terminam na Etapa 624m.
MODALIDADE 7
[00489] Um sistema de filtração de informação adicional de acordo 
com a Modalidade 7 inclui: um aparelho de captura de imagem confi
gurado para a captura de uma imagem digital; e um servidor de provi
são de informação adicional que transmite uma pluralidade de infor
mações adicionais de objetos a serem capturados para o aparelho de 
captura de imagem, onde o aparelho de captura de imagem inclui: 
uma unidade de formação de imagem configurada para a obtenção de 
uma relação de zoom usada quando a unidade de formação de ima
gem captura a imagem digital; uma unidade de obtenção de posição 
de captura de imagem configurada para a obtenção de uma posição 
de captura de imagem na qual a unidade de formação de imagem cap
tura a imagem digital; uma unidade de transmissão configurada para a 
transmissão da relação de zoom e da posição de captura de imagem 
que são obtidas; uma unidade de obtenção de informação adicional 
configurada para a obtenção da pluralidade de informações adicionais 
a partir do servidor de provisão de informação adicional, a pluralidade 
de informações adicionais (i) cada uma correspondente aos objetos 
incluídos na imagem digital capturada pela unidade de formação de 
imagem e (ii) correspondendo à posição de captura de imagem e à 
relação de zoom que são transmitidas pela unidade de transmissão; 
uma unidade de introdução de direção configurada para recebimento 
de uma entrada de um operador e obtenção de uma direção designa
da pelo operador através da entrada; e uma unidade de exibição con
figurada para exibição da imagem digital capturada pela unidade de 
formação de imagem, de acordo com a direção obtida pela unidade de 
introdução de direção, para seleção de uma informação corresponden
te da pluralidade de informações adicionais a partir de dentre a plurali-
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dade de informações adicionais obtida pela unidade de obtenção de 
informação adicional, e para exibição da informação selecionada cor
respondente da pluralidade de informações adicionais sobreposta à 
imagem digital, a pluralidade de informações adicionais respectiva
mente incluindo posições dos objetos, e o servidor de provisão de in
formação adicional inclui: um banco de dados que mantém a pluralida
de de informações adicionais dos objetos; uma unidade de recepção 
configurada para receber a posição de captura de imagem e a relação 
de zoom que são transmitidas; uma unidade de extração de informa
ção adicional configurada para extrair a partir do banco de dados uma 
ou mais da pluralidade de informações adicionais (i) respectivamente 
correspondendo aos objetos incluídos na imagem digital e (ii) corres
pondendo à posição de captura de imagem e a uma direção de captu
ra de imagem que são recebidas pela unidade de recepção, com base 
na informação recebida; uma unidade de seleção configurada para a 
seleção de uma informação correspondente da pluralidade de informa
ções adicionais correspondendo à posição de captura de imagem e a 
relação de zoom que são recebidas pela unidade de recepção, a partir 
de dentre a pluralidade de informações adicionais extraídas pela uni
dade de extração de informação adicional; e uma unidade de trans
missão configurada para a transmissão da informação selecionada da 
pluralidade de informações adicionais, para o aparelho de captura de 
imagem.
[00490] As figuras 69 a 71, 32, 33 a 36, 14 e 50 são desenhos para 
a Modalidade 7.
[00491] A Modalidade 7 descreve uma configuração para a filtração 
de um marco a ser exibido em um aparelho de captura de imagem, 
sem o uso de uma informação indicando uma direção na qual o apare
lho de captura de imagem está orientado, quando capturando uma 
imagem. Na Modalidade 7, o servidor de mapa 120 é assumido como
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tendo uma função para a filtração de um marco. O método para filtra
ção de um marco é o mesmo que o método de filtração descrito nas 
Modalidades 1 e 2, e a configuração para a filtração no servidor de 
mapa 120 é a mesma que aquela da Modalidade 4. Assim, as diferen
ças em relação à Modalidade 4 serão descritas principal mente a partir 
deste ponto.
[00492] A figura 69 ilustra uma configuração de um sistema 101 de 
acordo com a Modalidade 7.
[00493] A unidade de geração de informação descritiva de aparelho 
de captura de imagem 121 gera uma informação descritiva de apare
lho de captura de imagem com base na informação de posição obtida 
pela unidade de obtenção de informação de posição 103, na informa
ção de direção de captura de imagem obtida pela unidade de obtenção 
de informação de zoom 1960, na informação de filtro obtida pela uni
dade de obtenção de informação de filtro 111 e na informação de faixa 
de captura de imagem obtida pela unidade de obtenção de informação 
de faixa de captura de imagem 122, e transmite a informação resultan
te para o servidor de mapa 120.
[00494] Embora a figura 7 ilustre esquematicamente uma faixa de 
captura de imagem de acordo com a Modalidade 1, a Modalidade 7 
não lida com a direção de captura de imagem do aparelho de captura 
de imagem. Assim, uma faixa de captura de imagem é assumida como 
sendo de 360 graus em torno de uma posição de captura de imagem, 
por conveniência, e a informação de marco em torno da posição de 
captura de imagem é submetida a uma extração.
[00495] O servidor de mapa 120 obtém, a partir do banco de dados
de mapa 118, a informação de marco na qual a posição da informação
de marco é incluída em uma faixa de captura de imagem do aparelho
de captura de imagem 102. Aqui a unidade de extração de informação
de marco 119 identifica a faixa de captura de imagem a partir da in-
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formação descritiva de aparelho de captura de imagem. Então, a uni
dade de extração de informação de exibição 2713 extrai a informação 
de marco de exibição usando a informação a partir da unidade de ob
tenção de informação de filtro 111. A unidade de extração de informa
ção de exibição 2713 regula os campos de acordo com a informação 
de relação de zoom ilustrada da figura 8 à figura 12, e filtra a informa
ção de marco. Conforme descrito acima, a faixa de captura de imagem 
é assumida como sendo de 360 graus em torno de uma posição de 
captura de imagem.
[00496] A unidade de processamento de imagem 115 processa a 
informação capturada obtida pela unidade de formação de imagem 
114.
[00497] Uma unidade de introdução de informação de direção 5115 
recebe uma entrada do usuário através da interface de operação do 
aparelho de captura de imagem 102, e obtém uma direção na qual o 
usuário deseja exibir um marco. Uma unidade de seleção de marco 
5116 seleciona uma informação de marco posicionada na direção de
signada pelo usuário através da unidade de introdução de informação 
de direção 5115, a partir de uma pluralidade da informação de marco 
recebida a partir de uma pluralidade de informações de marco recebi
das a partir do servidor de mapa 120.
[00498] A unidade de processamento de exibição de superposição 
116 do aparelho de captura de imagem 102 sobrepõe a informação de 
marco selecionada na informação de uma cena obtida pela unidade de 
processamento de imagem 115. Então, a unidade de exibição 117 exi
be a cena e o marco da maneira sobreposta.
[00499] Os procedimentos pelo servidor de mapa 120 a partir da
recepção da informação descritiva de aparelho de captura de imagem
até a transmissão da informação de marco a ser exibida da maneira
sobreposta pelo aparelho de captura de imagem 102 são os mesmos
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que aqueles mostrados na figura 30 de acordo com a Modalidade 2.
[00500] A figura 70 mostra um fluxograma que indica um exemplo
de processos pelo aparelho de captura de imagem 102 a partir da ob
tenção da informação de marco até a exibição da informação de marco
sobreposta a uma cena capturada.
[00501] O aparelho de captura de imagem 102 obtém a informação 
de direção introduzida pelo usuário (5117), seleciona a informação de 
marco designada pela informação de direção introduzida com base na 
informação de posição incluída na informação de marco (5119), e exi
be a informação de marco selecionada sobreposta à imagem captura
da (3002). Mediante o recebimento da informação de marco a partir do 
servidor, quando o usuário não tiver introduzido a informação de dire
ção, uma direção para seleção de um marco será regulada por tentati
vas até uma direção predeterminada, por exemplo, o norte.
[00502] A figura 71 ilustra um exemplo de exibição de marcos.
[00503] Na figura 71, uma área de exibição de marco é provida na 
porção inferior da tela. A metade superior da área de exibição de mar
co exibe uma direção de marcos atualmente sendo exibidos, e os la
dos superiores da área de exibição de marco respectivamente exibem 
as direções oeste e leste seguindo a direção dos marcos atualmente 
sendo exibidos. No exemplo de exibição ilustrado na área de exibição 
de marco da figura 71, "Café P" é selecionado. Por exemplo, com uma 
pressão do botão de direção à direita, "Floricultura D" se torna selecio- 
nável. Com uma pressão adicional do botão de direção à direita, o 
nordeste que é a direção seguinte ao leste se torna selecionável. Aqui, 
com uma pressão do botão de direção à direita ou do botão enter, o 
marco exibido é comutado de um marco posicionado no "norte" para 
um marco posicionado no "nordeste".
[00504] A configuração mencionada anteriormente não precisa usar
uma informação de uma orientação do aparelho de captura de imagem
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102 quando uma imagem é capturada. Uma vez que o aparelho de
captura de imagem realiza uma filtração, uma busca e uma exibição
de um marco, a configuração usando uma bússola eletromagnética
para a detecção de uma direção não é necessária, tornando o apare
lho de captura de imagem 102 barato.
[00505] Mais ainda, de acordo com a Modalidade 7, quando o ser
vidor de mapa 120 extrai uma informação de marco, ele realiza uma 
filtração inteiramente em torno de uma posição de captura de imagem 
como uma faixa de captura de imagem porque a informação de dire
ção de captura de imagem não está disponível. Contudo, uma direção 
na qual uma imagem é capturada pode ser estimada, com base nos 
detalhes de captura de imagem de uma imagem transmitida a partir do 
aparelho de captura de imagem 102 para o servidor de mapa 120 e 
recebidos pelo servidor de mapa 120. Por exemplo, o servidor de ma
pa 120 inclui uma unidade de checagem de campo que realiza uma 
combinação de padrão em uma imagem, tal como uma combinação de 
padrão entre uma construção em uma posição conhecida e sua ima
gem capturada. Quando elas combinam com cada outra, a direção de 
captura de imagem pode ser estimada usando-se uma posição de cap
tura de imagem e uma posição de um tema tendo uma combinação 
com as coordenadas bidimensionais do tema na imagem. Como tal, 
quando o servidor de mapa 120 pode estimar uma direção quando 
uma imagem é capturada, a direção elimina a necessidade de extra
ção de marcos inteiramente em torno da posição de captura de ima
gem, desse modo se acelerando a filtração e melhorando a precisão 
da filtração.
[00506] A presente invenção permite a exibição de uma informação
de marco imediatamente após o aparelho de captura de imagem 102
dar uma panorâmica enquanto exibe um marco. Assim, o servidor de
mapa 120 transmite a informação de marco em uma faixa de captura
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de imagem do aparelho de captura de imagem 102, e transmite a in
formação de marco em torno da faixa de captura de imagem no fundo 
quando um processamento de superposição de exibição é realizado 
pelo aparelho de captura de imagem 102. Contudo, o servidor de ma
pa 120 não tem que transmitir a informação de marco em torno da fai
xa de captura de imagem, e pode transmitir apenas a informação de 
marco na faixa de captura de imagem na qual o aparelho de captura 
de imagem 102 captura a imagem. Assim sendo, uma vez que há ca
sos em que o aparelho de captura de imagem 102 não dá uma pano
râmica, o usuário pode esperar uma vantagem de redução da quanti
dade de dados a ser transmitida a partir do servidor de mapa 120 para 
o aparelho de captura de imagem 102.
[00507] A figura 33 ilustra um sistema 101 para medição de uma 
informação de altura do aparelho de captura de imagem 102.
[00508] A Modalidade 7 de acordo com a presente invenção pode 
ter uma configuração como na figura 33 para a medição de uma infor
mação de altura do aparelho de captura de imagem 102. Uma unidade 
de obtenção de informação de altitude 3221 inclui uma unidade de de
tecção de informação de altitude 3222 que detecta uma informação de 
altitude e uma unidade de extração de informação de altitude 3223 que 
transmite a informação de altitude detectada para a unidade de gera
ção de informação descritiva de aparelho de captura de imagem 121. 
[00509] A figura 34 ilustra um exemplo de um formato de dados a 
serem transmitidos a partir da unidade de geração de informação des
critiva de aparelho de captura de imagem 121 através da unidade de 
comunicação 112.
[00510] O servidor de mapa 120 pode conhecer uma distância a
partir do aparelho de captura de imagem 102 até o horizonte pela ob
tenção de uma informação de altura. Desse modo, o aparelho de cap
tura de imagem 102 pode conhecer uma faixa de informação de marco
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a ser transmitida com alta precisão, por exemplo, uma informação de 
marco distante de um telhado de um prédio. Sem a unidade de obten
ção de informação de altitude 3221, o servidor de mapa 120 pode cal
cular a informação de altitude do aparelho de captura de imagem 102 
usando a informação de posição do aparelho de captura de imagem 
102 e a informação de linhas de contorno de um mapa.
[00511] A Modalidade 7 de acordo com a presente invenção ainda 
pode ter uma configuração conforme mostrado na figura 35 para medi
ção de uma informação de altura do aparelho de captura de imagem 
102. A unidade de obtenção de informação de altitude 3221 inclui a 
unidade de detecção de informação de altitude 3222 que detecta a in
formação de altitude e a unidade de extração de informação de altitude 
3223 que transmite a informação de altitude detectada para a unidade 
de geração de informação descritiva de aparelho de captura de ima
gem 121. Mais ainda, uma unidade de obtenção de informação de ân
gulo de elevação 3424 inclui uma unidade de detecção de informação 
de ângulo de elevação 3425 e uma unidade de extração de informação 
de ângulo de elevação 3426.
[00512] A figura 36 ilustra um exemplo de um formato de dados a 
serem transmitidos a partir da unidade de geração de informação des
critiva de aparelho de captura de imagem 121 através da unidade de 
comunicação 112.
[00513] O servidor de mapa 120 pode conhecer uma faixa de captu
ra de imagem do aparelho de captura de imagem 102 usando a infor
mação de posição, a informação de faixa de captura de imagem, a in
formação de altitude, e a informação de ângulo de elevação do apare
lho de captura de imagem 102 com alta precisão. Desse modo, o ser
vidor de mapa 120 pode conhecer uma faixa da informação de marco 
a ser transmitida para o aparelho de captura de imagem 102 com alta 
precisão.
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[00514] O filtro de SNS pode ser combinado com um filtro de zoom. 
Por exemplo, a configuração para mudança de uma área de exibição e 
a Modalidade 3 podem ser combinadas usando-se a informação de 
zoom. A informação de zoom determina uma área de exibição. Mais 
ainda, uma informação com uma prioridade mais alta é exibida usan
do-se o filtro de SNS na área de exibição, de modo que o usuário pos
sa exibir a informação de marco que captura as preferências do usuá
rio, em uma área na qual o usuário deseja conhecer a informação de 
marco.
[00515] Os históricos de operação de um aparelho de captura de 
imagem de cada usuário podem ser armazenados em respectivas 
memórias, e uma filtração pode ser realizada usando-se um método 
de filtração que tem uma frequência de uso mais alta.
[00516] O filtro de SNS pode determinar uma preferência do usuário 
com base na informação de um fórum a que o usuário pertence, uma 
informação de um website que tem a contagem de acerto de URL mais 
alta pelos usuários, uma informação de fórum, palavras-chave que são 
frequentemente usadas para busca, e uma outra informação.
[00517] Uma faixa de informações de marco a ser transmitida a par
tir de um servidor pode ser dividida em certos níveis, e os níveis obti
dos podem ser mudados de acordo com um nível de bateria remanes
cente e uma intensidade de campo. Por exemplo, a faixa de informa
ções de marco pode ser dividida em 3 níveis, isto é, toda a informação 
de marco "em um quadrado de 5 km", uma informação de marco "em 
um setor com um ângulo de captura de imagem", e "nenhuma informa
ção de marco obtida". Quando o nível de bateria remanescente é um 
nível predeterminado ou mais baixo, a faixa de informações de marco 
é determinada como "nenhuma informação de marco obtida". Assim, a 
comunicação com o servidor é suspensa e uma operação de captura 
de imagem é priorizada ao invés da exibição de informação de marco.
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Quando a intensidade de campo de rádio é mais baixa, a obtenção de 
uma informação de marco no quadrado de 5 km pode produzir uma 
vantagem de corte de dreno de bateria através da redução da conta
gem de acesso ao servidor de mapa. Mais ainda, memórias externas 
nas quais uma informação de marco é armazenada são distribuídas 
em um lugar, tal como uma área de excursão e um parque de diver
sões. Desta forma, as memórias externas podem obter a informação 
de marco, mesmo em um lugar em que a comunicação com o servidor 
de mapa não é possível.
[00518] Mais ainda, em um lugar em que a comunicação é difícil, a 
comunicação com o servidor de mapa pode ser suspensa até a infor
mação de posição ser mudada, de modo que o dreno de bateria ocor
rendo através de uma comunicação desnecessária possa ser impedi
do.
[00519] Mais ainda, quando a unidade de obtenção de informação 
de posição não pode ser usada devido a uma falha, a comunicação 
com o servidor de mapa pode ser suspensa, de modo que o dreno de 
bateria ocorrendo através de uma comunicação desnecessária possa 
ser impedido.
[00520] Mais ainda, a informação de perfil de SNS pode ser rescrita 
de acordo com a informação descritiva de informação de marco de um 
tema capturado pelo usuário. Por exemplo, quando um formulário de 
"interesses recentes" é provido em uma seção de perfil de um fórum 
de internet e o usuário tem informação demais sobre uma informação 
de marco sobre os santuários e templos, uma informação dos santuá
rios e templos é automaticamente escrita no formulário. Desse modo, 
interesses inconscientes e potenciais do usuário podem ser conheci
dos.
[00521] A unidade de obtenção de informação de posição 103 na
figura 2 não está necessariamente limitada a um GPS. Por exemplo,
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uma informação de posição pode ser medida pelo cálculo de uma po
sição em relação a pontos de acesso, de acordo com uma intensidade
de recepção de um sinal de LAN sem-fio.
[00522] Mais ainda, de acordo com a presente invenção, um méto
do para a obtenção de uma informação de posição não pelo uso de 
uma LAN sem-fio, mas pelo cálculo de uma distância em relação a um 
telefone móvel ou uma estação de base de PHS está disponível.
[00523] Mais ainda, embora a unidade de obtenção de informação 
de posição 103 incluída no aparelho de captura de imagem 102 obte
nha uma informação de posição, a presente invenção não está limita
da a isto. A unidade de detecção de informação de posição 104 e a 
unidade de detecção de direção de captura de imagem 107 podem ser 
separadas do aparelho de captura de imagem 102 e providas em um 
outro dispositivo. Por exemplo, uma unidade de recepção do aparelho 
de captura de imagem 102 pode receber uma informação de posição e 
uma direção de captura de imagem que são obtidas por um telefone 
móvel incluindo a unidade de detecção de informação de posição 104 
e a unidade de detecção de direção de captura de imagem 107. Mais 
ainda, a função de GPS de um outro dispositivo, tal como um telefone 
móvel pode ser obtida através da comunicação de alcance curto e de 
outros meios.
[00524] Mais ainda, assumindo que o meio de transporte, tal como 
um avião e um trem, inclua uma unidade de medição de informação de 
posição com alta precisão, a informação de posição medida pode ser 
difundida usando-se um sinal sem-fio, e um terminal sem-fio pode ob
ter a informação de posição através de uma recepção.
[00525] Aqui, de acordo com as Modalidades 1 a 3 da presente in
venção, o servidor de mapa 120 pode ser configurado conforme se
segue para redução da informação de marco a ser transmitida para um
aparelho de captura de imagem.
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[00526] A figura 37 mostra um exemplo de um formato de dados a
serem transmitidos a partir do aparelho de captura de imagem para o
servidor de mapa.
[00527] O aparelho de captura de imagem transmite uma informa
ção sobre a contagem por campo de marco máxima exibida como a 
informação descritiva de aparelho de captura de imagem a ser trans
mitida para o servidor de mapa, conforme mostrado na figura 37. O 
servidor de mapa estreita os níveis hierárquicos de marcos a serem 
transmitidos, de acordo com a contagem de marco exibida máxima 
recebida de marcos. De acordo com o método de filtração do aparelho 
de captura de imagem da Modalidade 1, o servidor de mapa transmite 
apenas uma informação de marco em um nível hierárquico mais pro
fundo e em uma faixa de marcos a serem exibidos pelo aparelho de 
captura de imagem, em outras palavras, em uma faixa que não excede 
à contagem de marco exibível por campo. Quando a contagem de 
marcos na classificação mais alta excede a contagem de marco exibi
da máxima por campo, o servidor de mapa transmite os marcos em 
um campo de malha e em uma faixa mais próxima do centro das fai
xas, de modo a não exceder a contagem de marco por campo máxima 
exibida. Desse modo, a informação de marco a ser transmitida a partir 
do servidor de mapa para o aparelho de captura de imagem será re
duzida, a resposta para exibição de um marco se torna mais rápida, e 
a conveniência do usuário pode ser melhorada.
[00528] A figura 15 ilustra que o servidor de mapa transmite uma 
informação em um nível hierárquico mais profundo.
[00529] Mais ainda, o servidor de mapa pode transmitir não apenas 
a informação de marco transmitida a partir do aparelho de captura de 
imagem, mas também marcos para níveis hierárquicos em cada um 
dos quais a contagem de marco exibida máxima por campo é regula
da. Após a transmissão, o aparelho de captura de imagem pode
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transmitir os marcos em um nível hierárquico muito mais profundo para 
o servidor de mapa. Desse modo, uma vez que a informação de marco 
a ser transmitida a partir do servidor de mapa para o aparelho de cap
tura de imagem será reduzida se comparada com a configuração de 
acordo com a Modalidade 1, a quantidade de informação a ser trans
mitida será reduzida e ainda o período de tempo de transmissão será 
encurtado. Mais ainda, quando o usuário estreita uma área de exibição 
de marcos, o aparelho de captura de imagem pode exibir os marcos 
sem requisitar que o servidor de mapa transmita a informação de mar
co de novo. Desse modo, a resposta para exibição dos marcos se tor
nará mais rápida, e, assim, o usuário poderá esperar que a conveniên
cia do usuário seja melhorada.
[00530] As distâncias a partir dos aparelhos de captura de imagem 
até cada campo não têm que ser iguais, e podem ser variáveis, por 
exemplo, de acordo com uma relação de zoom. Quando a relação de 
zoom é mais baixa, provavelmente o usuário deseja fortemente co
nhecer a informação de marco de um tema mais próximo no primeiro 
campo. Em contraste, quando a relação de zoom é mais alta, prova
velmente o usuário deseja fortemente conhecer uma informação de 
marco de um tema distante no terceiro campo. Assim, por exemplo, 
quando a relação de zoom é mais baixa, um raio de campo do primeiro 
campo é regulado menor e um raio de campo do terceiro campo é re
gulado maior. Mais ainda, conforme a relação de zoom se torna maior, 
relativamente, o raio de campo do primeiro campo é regulado maior e 
o raio de campo do terceiro campo é regulado menor. Uma vez que a 
contagem de marco a ser exibida por campo é limitada, uma configu
ração como essa torna possível exibir uma grande quantidade de in
formação de marco de temas em um campo que o usuário deseja co
nhecer.
[00531] O usuário pode regular o aparelho de captura de imagem
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de modo que o tamanho de um campo de malha seja variável. Em ou
tras palavras, uma faixa de campo e uma largura de uma faixa (um 
ângulo de uma faixa) podem ser variáveis usando-se um comutador de 
usuário e outros. Desse modo, um marco em um campo de malha que 
o usuário deseja obter pode ser exibido, desse modo melhorando a 
conveniência do usuário.
[00532] O método de filtração de exibição de acordo com a presen
te invenção não está necessariamente limitado ao método conforme 
descrito com referência à figura 11, isto é, o método para exibição de 
marcos no nível hierárquico mais profundo, sem se exceder à conta
gem de marco a ser exibível por campo.
[00533] Por exemplo, uma prioridade pode ser dada a cada marco, 
e os marcos podem ser exibidos em uma ordem a partir de um marco 
tendo a prioridade mais alta no nível hierárquico mais baixo, sem ex
ceder à contagem de marco a ser exibível por campo. Há um método, 
por exemplo, para priorização de uma construção mais alta. O método 
pode diminuir uma possibilidade de exibição de um marco de um tema 
que não seja realmente visto pelo aparelho de captura de imagem de
vido à construção mais alta que fica em frente ao tema. Alternativa
mente, a exibição de um marco de um tema tendo uma possibilidade 
mais alta de ser vista pelo aparelho de captura de imagem pode ser 
priorizada.
[00534] Mais ainda, uma prioridade é dada a cada tema de acordo 
com uma frequência de acesso ao marco do tema a ser exibido pelo 
aparelho de captura de imagem. Em outras palavras, o servidor de 
mapa pode gerenciar históricos de marcos exibidos pelo aparelho de 
captura de imagem, e priorizar um tema tendo uma requisição mais 
forte para exibição do marco. Um marco de um ponto turístico famoso 
é assumido como tendo o número maior de vezes a ser exibido. Com 
estes métodos, há as vantagens de priorização dos pontos turísticos e
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do conhecimento de informação de um ponto turístico famoso em um
local não familiar para o usuário, com facilidade.
[00535] A figura 51 ilustra um aparelho de captura de imagem que
exibe uma caixa.
[00536] O aparelho de captura de imagem pode ser provido com 
uma função de reconhecimento de imagem para o método de super
posição de imagem, conforme mostrado nas Modalidades da presente 
invenção. Conforme ilustrado na figura 51, o marco no qual o cursor é 
colocado na área de exibição pode ser destacado por uma caixa sobre 
uma porção correspondente da cena. Um marco tendo uma informa
ção detalhada pode ser exibido em um outro método de exibição (por 
exemplo, pela exibição de uma caixa pontilhada em torno de uma por
ção de uma cena). Uma vez que é assumido que o aparelho de captu
ra de imagem normalmente exibe uma cena incluindo temas, há uma 
vantagem de o fotógrafo poder conhecer qual marco é selecionado 
com facilidade pelo destaque de um contorno de um tema sobre o qual 
o cursor está posicionado. Mais ainda, um contorno de um tema que 
pode ser exibido em detalhes é destacado em um outro método de 
destaque, de modo que o usuário possa intuitivamente entender que 
tema tem os detalhes, desse modo melhorando a operabilidade.
[00537] A figura 72 mostra um exemplo de um formato de dados a 
serem transmitidos a partir do aparelho de captura de imagem 102 pa
ra o servidor de mapa 120. Os elementos incluídos no formato são 
uma coleção de todos os elementos em cada formato descrito com 
referência às figuras 4 e 24. O aparelho de captura de imagem pode 
transmitir dados tendo um formato como esse para o servidor de ma
pa. Aqui, mediante a transmissão dos dados tendo o formato, o siste
ma pode executar 2 tipos de processamento descritos com porções 
diferentes acima, apesar do processamento sujeito a uma mudança no 
processamento, dependendo de uma condição predeterminada ser
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satisfeita ou não.
[00538] Os blocos funcionais descritos de acordo com as Modalida
des da presente invenção tipicamente são obtidos na forma de um cir
cuito integrado ou de um circuito Integrado de Larga Escala (LSI). O 
LSI pode ser feito como chips em separado ou como um chip único 
para a inclusão de uma parte ou de todos os mesmos.
[00539] O LSI é mencionado, mas há casos em que, devido a uma 
diferença no grau de integração, um circuito integrado (IC), um LSI de 
sistema, um super-LSI e um ultra-LSI são usados.
[00540] Mais ainda, o meio para integração de circuito não está limi
tado a um LSI, e uma implementação com um circuito dedicado ou um 
processador de finalidade geral também está disponível. Também é 
aceitável usar um arranjo de porta programável de campo (FPGA) que 
é programável após o LSI ter sido fabricado, e um processador recon- 
figurável no qual conexões e regulagens de células de circuito no LSI 
são reconfiguráveis. Alternativamente, o processador pode realizar um 
controle pela execução de um programa de controle armazenado em 
uma ROM, com um recurso de hardware incluindo um processador e 
uma memória.
[00541] Mais ainda, quando uma tecnologia de circuito integrado 
que substitua os LSIs aparecer através do progresso na tecnologia de 
semicondutores ou outra tecnologia derivada, aquela tecnologia pode 
ser usada para integração dos blocos funcionais. Uma aplicação em 
biotecnologia é prevista para a tecnologia de circuito integrado. 
APLICABILIDADE INDUSTRIAL
[00542] A presente invenção é útil como uma técnica para a exibi
ção apenas da informação de marco desejada pelo usuário, a partir de
uma imagem tendo uma pluralidade de informações de marco.
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REIVINDICAÇÕES
1. Aparelho de captura de imagem (102), que compreende: 
uma unidade de formação de imagem (114) configurada pa

ra capturar uma imagem digital;
uma unidade de obtenção de posição de captura de ima

gem (103) configurada para obter uma informação de posição de cap
tura de imagem indicando uma posição, na qual a imagem digital é 
capturada;

uma unidade de obtenção de direção de captura de ima
gem (106) configurada para obter uma informação de direção de cap
tura de imagem indicando uma direção, na qual a imagem digital é 
capturada;

uma unidade de obtenção de informação adicional configu
rada para obter uma pluralidade de informações adicionais a partir de 
um dispositivo de armazenamento, cada uma da pluralidade de infor
mações adicionais correspondendo a um objeto predeterminado e in
cluindo uma informação de posição do objeto;

caracterizado pelo fato de que o aparelho de captura de 
imagem (102) ainda compreende uma unidade de seleção configurada 
para dividir, em subcampos, um espaço de visão determinado pela in
formação indicando cada uma da posição e da direção nos quais a 
imagem digital é capturada, e selecionar, para cada um dos subcam
pos, um ou mais dentre a pluralidade de informações adicionais tendo 
uma contagem não maior do que uma contagem que é regulada para 
o subcampo correspondente, dentre a pluralidade de informações adi
cionais; e uma unidade de exibição configurada para sobrepor as uma 
ou mais da pluralidade de informações adicionais na imagem digital.

2. Aparelho de captura de imagem (102), de acordo com a 
reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que cada um dos objetos 
correspondentes à pluralidade de informações adicionais é categoriza-
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do em um dos níveis hierárquicos, e um segundo objeto é categoriza
do em um segundo nível hierárquico mais baixo do que um primeiro
nível hierárquico, o segundo objeto sendo uma porção de um primeiro
objeto categorizado no primeiro nível hierárquico,

cada uma da pluralidade de informações adicionais ainda 
inclui uma informação hierárquica indicando um nível correspondente 
dos níveis hierárquicos aos quais os objetos pertencem, e

a unidade de seleção é configurada para selecionar um ní
vel hierárquico mais baixo dentre os níveis hierárquicos para cada um 
dos subcampos, e uma informação correspondente da pluralidade de 
informações adicionais, o nível hierárquico mais baixo correspondendo 
a uma ou mais da pluralidade de informações adicionais respectiva
mente incluindo a pluralidade de informações de posição de objeto e a 
pluralidade de informações hierárquicas, a informação correspondente 
da pluralidade de informações adicionais incluindo: (i) uma informação 
correspondente da pluralidade de informações de posição de objeto 
indicando uma posição em um subcampo correspondente dos sub
campos; e (ii) uma informação correspondente da pluralidade de in
formações hierárquicas indicando o nível hierárquico mais baixo, e 
uma ou mais informações da pluralidade de informações adicionais 
tendo uma contagem não maior do que a contagem regulada.

3. Aparelho de captura de imagem (102), de acordo com a 
reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a unidade de seleção 
é configurada para selecionar as uma ou mais informações da plurali
dade de informações adicionais a serem exibidas e tendo a contagem 
não maior do que a contagem regulada, em pelo menos um dos sub
campos, e não para selecionar qualquer uma da pluralidade de infor
mações adicionais nos subcampos diferente dos pelo menos um dos 
subcampos.

4. Aparelho de captura de imagem (102), de acordo com a
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reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os subcampos são
campos obtidos pela divisão do espaço de vista de acordo com uma
distância a partir da posição indicada pela informação de posição de
captura de imagem.

5. Aparelho de captura de imagem (102), de acordo com a 
reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que ainda compreende:

uma unidade de obtenção de relação de zoom configurada 
para obter uma informação de relação de zoom indicando uma relação 
de zoom usada quando a unidade de formação de imagem captura a 
imagem digital, em que a referida unidade de seleção é configurada:

para selecionar pelo menos um dos subcampos de acordo 
com a relação de zoom indicada pela informação de relação de zoom, 
dentre os subcampos, para selecionar uma informação corresponden
te da pluralidade de informações adicionais a serem exibidas e tendo a 
contagem não maior do que a contagem regulada, no subcampo sele
cionado dos subcampos, e não para selecionar qualquer uma da plura
lidade de informações adicionais a serem exibidas nos subcampos di
ferente do subcampo selecionado dos subcampos; e

para selecionar um subcampo correspondente dos sub
campos que é mais distante da posição indicada pela informação de 
posição de captura de imagem, conforme a relação de zoom indicada 
pela informação de relação de zoom é mais alta.

6. Aparelho de captura de imagem (102), de acordo com a 
reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os subcampos são 
campos obtidos pela divisão de um ângulo de visão do espaço de vi
são por um ângulo unitário predeterminado.

7. Aparelho de captura de imagem (102), de acordo com a 
reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ainda compreende:

uma unidade de recepção de requisição de informação de
talhada configurada, quando uma operação de zoom para aumento de
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uma imagem de um objeto incluído na imagem digital é realizada, para
receber a operação de zoom como uma requisição de obtenção de
informação detalhada de uma informação detalhada do objeto que foi
aumentado; e

uma unidade de obtenção de informação detalhada configu
rada, quando a unidade de recepção de requisição de informação de
talhada recebe a requisição de obtenção de informação detalhada, pa
ra obter a informação detalhada do objeto aumentado, a partir de um 
dispositivo de manutenção de informação detalhada que armazena a 
informação detalhada do objeto aumentado.

8. Aparelho de provisão de informação adicional (120), que 
compreende:

um banco de dados (118) que mantém uma pluralidade de 
informações adicionais, cada uma das quais correspondendo a um ob
jeto predeterminado e incluindo uma informação de posição de objeto 
indicando uma posição de um objeto correspondente dos objetos;

uma unidade de recepção configurada para receber uma in
formação de posição indicando uma informação de posição e de dire
ção predeterminadas indicando uma direção predeterminada a partir 
de um outro dispositivo;

o aparelho de provisão de informação adicional (120) ca
racterizado pelo fato de que ainda compreende:

uma unidade de seleção configurada para dividir, em sub- 
campos, um espaço de visão orientado na direção indicada pela infor
mação de direção com respeito à posição indicada pela informação de 
posição, e para selecionar, para cada um dos subcampos, uma ou 
mais informações correspondentes da pluralidade de informações adi
cionais tendo uma contagem não maior do que uma contagem que é 
regulada em um subcampo correspondente dos subcampos, dentre a 
pluralidade de informações adicionais; e
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uma unidade de transmissão configurada para transmitir,
para o outro dispositivo, a informação correspondente da pluralidade
de informações adicionais selecionadas pela unidade de seleção.

9. Aparelho de provisão de informação adicional (120), de 
acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que cada 
um dos objetos correspondendo à pluralidade de informações adicio
nais é categorizado em um dos níveis hierárquicos, e um segundo ob
jeto é categorizado em um segundo nível hierárquico mais baixo do 
que um primeiro nível hierárquico, o segundo objeto sendo uma por
ção de um primeiro objeto categorizado no primeiro nível hierárquico,

cada uma da pluralidade de informações adicionais ainda 
inclui uma informação hierárquica indicando um nível correspondente 
dos níveis hierárquicos aos quais os objetos pertencem, e

a unidade de seleção é configurada para selecionar um ní
vel hierárquico mais baixo dentre os níveis hierárquicos para cada um 
dos subcampos, e uma informação correspondente da pluralidade de 
informações adicionais, o nível hierárquico mais baixo correspondendo 
a uma ou mais da pluralidade de informações adicionais respectiva
mente incluindo a pluralidade de informações de posição de objeto e a 
pluralidade de informações hierárquicas, a informação correspondente 
da pluralidade de informações adicionais incluindo: (i) uma informação 
correspondente da pluralidade de informações de posição de objeto 
indicando uma posição em um subcampo correspondente dos sub
campos; e (ii) uma informação correspondente da pluralidade de in
formações hierárquicas indicando o nível hierárquico mais baixo, e 
uma ou mais da pluralidade de informações adicionais tendo uma con
tagem não maior do que a contagem regulada.

10. Aparelho de provisão de informação adicional (120), de 
acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a uni
dade de seleção é configurada para selecionar uma ou mais da plura-

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 163/241



6/8

lidade de informações adicionais a serem exibidas e tendo a contagem
não maior do que a contagem regulada, em pelo menos um dos sub-
campos, e não para selecionar qualquer uma da pluralidade de infor
mações adicionais nos subcampos diferentes de pelo menos um dos
subcampos.

11. Aparelho de provisão de informação adicional (120), de 
acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que os 
subcampos são campos obtidos pela divisão do espaço de visão de 
acordo com uma distância a partir da posição indicada pela informação 
de posição de captura de imagem.

12. Aparelho de provisão de informação adicional (120), de 
acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a uni
dade de seleção é configurada para receber ainda uma informação de 
relação de zoom indicando uma relação de zoom a partir do outro dis
positivo, a relação de zoom sendo usada quando uma imagem digital é 
capturada na posição indicada pela informação de posição e na dire
ção indicada pela informação de direção, a unidade de seleção sendo 
configurada:

para selecionar pelo menos um dos subcampos de acordo 
com a relação de zoom indicada pela informação de relação de zoom, 
dentre os subcampos, para selecionar uma informação corresponden
te da pluralidade de informações adicionais a serem exibidas e tendo a 
contagem não maior do que a contagem regulada, no subcampo sele
cionado dos subcampos, e não para selecionar qualquer uma da plura
lidade de informações adicionais a serem exibidas nos subcampos di
ferentes do subcampo selecionado dos subcampos; e

para selecionar um subcampo correspondente dos sub
campos que seja mais distante da posição indicada pela informação
de posição de captura de imagem, conforme a relação de zoom indi
cada pela informação de relação de zoom seja mais alta.
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13. Aparelho de provisão de informação adicional (120), de 
acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que os 
subcampos são campos obtidos pela divisão de um ângulo de visão do 
espaço de visão por um ângulo unitário predeterminado.

14. Método, compreendendo as etapas de:
capturar uma imagem digital;
obter uma informação de posição de captura de imagem in

dicando uma posição, na qual a imagem digital é capturada;
obter uma informação de direção na qual a imagem digital é 

capturada;
obter uma pluralidade de informações adicionais a partir de 

um dispositivo de armazenamento, a pluralidade de informações adici
onais cada uma da pluralidade de informações adicionais correspon
dendo a um objeto predeterminado e incluindo uma informação de po
sição do objeto;

o método caracterizado pelo fato de que ainda compre
ende:

dividir, em subcampos, um espaço de visão da imagem di
gital determinado pela informação indicando cada uma das posições e 
direções nas quais a imagem digital é capturada, e selecionar, para 
cada um dos subcampos, uma ou mais informações correspondentes 
da pluralidade de informações adicionais tendo uma contagem não 
maior do que uma contagem que é regulada em um subcampo corres
pondente dos subcampos, dentre a pluralidade de informações adicio
nais; e

sobrepor as uma ou mais informações correspondentes da 
pluralidade de informações adicionais selecionadas na imagem digital.

15. Método para uso em um aparelho de provisão de infor
mação adicional que armazena uma pluralidade de informações adici
onais, cada uma das quais correspondendo a um objeto predetermi-
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nado e incluindo uma informação de posição de objeto indicando uma
posição de um objeto correspondente dos objetos, compreendendo:

receber uma informação de posição indicando uma infor
mação de posição e de direção predeterminada indicando uma direção
predeterminada a partir de um outro dispositivo predeterminado;

o método caracterizado pelo fato de que ainda compre
ende:

dividir, em subcampos, um espaço de visão orientado na di
reção indicada pela informação de direção com respeito à posição in
dicada pela informação de posição, e selecionar, para cada um dos 
subcampos, uma ou mais informações correspondentes da pluralidade 
de informações adicionais tendo uma contagem não maior do que uma 
contagem que é regulada em um subcampo correspondente dos sub
campos, dentre a pluralidade de informações adicionais; e

transmitir, para o outro dispositivo, as uma ou mais infor
mações correspondentes da pluralidade de informações adicionais se
lecionadas na seleção.

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 166/241



1/70

FI
G

.

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 168/241

0)
Φ 
o

o
ÍO3 
o

σ
co r <1> _o

"O o Ό c
c o D

Z) Φ E
Ό o

O

φ »
c

φ :□
Ό E
Φ o
Qí o

05
in \ Φ 

*o
Φ 

“O
c

Φ o
E ΊΟ 

CO 
2

JCÜ 
o

Φ CDL—
Φ c ><

Z) Φ



(XI

ιο
ί 

FI
G

.
o 
rxj

2/70

Ch

C\l

(N 
Csl

00 

TO t-< 
S"-* 

£ \ 

Φ x

O 
■o

Φ 
ω

φ ο -2
gj 

Ο ra -
<05
Ot h _ γη ι_ Ο ι-
u. ο ω 05 
Φ*= Φ Ο-_ _ 
Ο).Ε Ό 05 Ο .Ε

m 
o

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 169/241

OK 
τ-H < 

-- >

ο ο
<05 ira

Φ 
Ό
Φ 
Ό
CO 
p 
’c (/) 05

Φ Ο 
Ό <05 Ο 
ο <> Ε 

'9? c ro <> Ε c 05 t- c 
*?£ α>

Φ tu Ο C 
τ>·ο·<5,.α 

φ ο m ■- 
Ό 'to ¢- tc 
CO SÍE ο 
P £2 o Ã 

J-x c «3 
_) rt) — u

φ «TO— 
"θ ín φ 
Π5 £ Ό



Petição 870180138001,de 05/10/2018, pág. 170/241

3/70

FIG. 3

109

Unidade de detecção de 
informação de filtro
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FIG. 4

Dados Descrição

123456.00 = coordenadas de tempo universal 
(UTC) 12:34:56.00

4567.123456,N = latitude de 45 graus e 67,123456 
minutos norte (latitude norte)

13512.012345,E = longitude 135 graus e 12,012345 
minutos leste (latitude leste)

020.0,T = direção de curso (graus) 
exatamente ao norte

10° = informação de faixa de 
captura de imagem 1

170° = informação de faixa de 
captura de imagem 2

00-10-F2-15-10-20 = ID de aparelho de captura de imagem

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 171/241
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FIG. 5

>

Transitar para modo 
de exibição de marco
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FIG. 7

Faixa de obtenção de 
informação de marco de 
faixa de captura de imagem

Faixa de obtenção 
de informação de 
marco de periferia 
de captura de imagem

Faixa de captura 
de imagem de 
aparelho de captura 
de imagem
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FIG. 9
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FIG. 12

Relação de zoom Campo de exibição

X 1 to X 3 Primeiro campo (distância curta)

X 3 to X 6 Segundo campo (distância média)

X 6 to X 10 Terceiro campo (distância longa)
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FIG. 18
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FIG. 19
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Dados Descrição

123456.00 = coordenadas de tempo 
universal (UTC) 12:34:56.00

4567.123456,N = latitude de 45 graus e 67,123456 
minutos norte (latitude norte)

13512.012345,E = longitude 135 graus e 12,012345 
minutos leste (latitude leste)

020.0,T = direção de curso (graus) 
exatamente ao norte

10° = informação de faixa 
de captura de imagem 1

170° = informação de faixa de 
captura de imagem 2

00-10-F2-15-10-20 = ID de aparelho de captura de imagem

www.community. 
com = endereço de fórum da Internet

ID-0123456 = ID de usuário de fórum

Petição 870180138001,dc 05/10/2018, pág. 191/241
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Obter uma informação 
de filtro
| ^2504

Determinar uma informação 
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ψ 805
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captura de imagem

Petição 870180138001,de 05/10/2018, pág. 193/241



27/70

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 194/241



28/70

00
C\l

0i—i
LL

1ο

C\l 
Ο

Φ Ο Ο 
Ü 103 103 
Ο £2 
'&ES

V

ρ

Ε 
φ 
σ> 
05 
Ε

φι_
05 
CL 
<

2θ 
ΊΟ τ^ί
Φ 
Ό
Ο 
ιφΟ
C 
φ

X) 
ο

: φ 
Ό
Φ 
Ό
Φ 
ρ 
'c 
D

φ φ 
■Q Ό Φ 
φ ο-0 
Ό'?ϊ,2 
S θ'3. 
?Φ Φ 
3 φ ε

£ 
C

Φ 
Ό
051—
ZJ
Ο.
05 
ο 
φ 
Ό
Ο

Φ 
Ό
Φ 
Ό
Φ 
Ό

Φ ο 
Όιφ Ο
ο

•ro ”? os 
<>Ε c 03 L- C 
■!=£ Φ

Φ Ο Ό 
^•g,çn 

05 · 
Ε' 

£ 
C ·

‘ >

Ο 
ω 
φ 
Ό

Ό φ

-C 03
S? =

Φ Q. 03 
Ο- 03 C 
05 Ο

D 
Ο.(0 Ο
Φ 
Ό
Ο 
ιφΟ

Ε 
φ ο 
φ 
Ε
φ Ό

υΌ φ 
φ ο*0 
Όΐφ Ο 
φ Ο»Φ 
Ί3 Φ Ο 
= j= Φ £ X Ε 
□ φΕ

Jo> ο σ> Ό φ Φ Φ C C 
■ο Ε - 
c ,Ρ Φ 
□ τ>

Petição 870180138001, de 05/10/2018, pág. 195/241



29/70

FIG. 29

Dados Descrição

123456.00 = coordenadas de tempo 
universal (UTC) 12:34:56.00

4567.123456,N = latitude de 45 graus e 67,123456 
minutos norte (latitude norte)

13512.012345,E = longitude 135 graus e 12,012345 
minutos leste (latitude leste)

020.0,T = direção de curso (graus) 
exatamente ao norte

10° = informação de faixa de 
captura de imagem 1

170°
= informação de faixa 
de captura de imagem 2

00-10-F2-15-10-20 = ID de aparelho de captura de imagem

DADOS DE FILTRO = dados de filtro

Petição 870180138001,dc 05/10/2018, pág. 196/241
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FIG. 31
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Dados Descrição

123456.00 = coordenadas de tempo 
universal (UTC) 12:34:56.00

4567.123456,N = latitude de 45 graus e 67,123456 
minutos norte (latitude norte)

13512.012345,E = longitude 135 graus e 12,012345 
minutos leste (latitude leste)

020.0,T = direção de curso (graus) 
exatamente ao norte

10°
= informação de faixa de 
captura de imagem 1

170° = informação de faixa de 
captura de imagem 2

00-10-F2-15-10-20 = ID de aparelho de captura de imagem

102.4 = informação de altitude

Petição 870180138001,dc 05/10/2018, pág. 200/241
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Dados Descrição

123456.00 = coordenadas de tempo 
universal (UTC) 12:34:56.00

4567.123456,N = latitude de 45 graus e 67,123456 
minutos norte (latitude norte)

13512.012345,E = longitude 135 graus e 12,012345 
minutos leste (latitude leste)

020.0,T = direção de curso (graus) 
exatamente ao norte

10° = informação de faixa de 
captura de imagem 1

170°
= informação de faixa de 
captura de imagem 2

00-10-F2-15-10-20 = ID de aparelho de captura de imagem

102.4 = informação de altitude

15.36 = informação de ângulo de elevação

Petição 870180138001,dc 05/10/2018, pág. 202/241
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Dados Descrição

123456.00 = coordenadas de tempo universal 
(UTC) 12:34:56.00

4567.123456,N = latitude de 45 graus e 67,123456 
minutos norte (latitude norte)

13512.012345,E = longitude 135 graus e 12,012345 
minutos leste (latitude leste)

020.0,T = direção de curso (graus) 
exatamente ao norte

10° = informação de faixa de 
captura de imagem 1

170° = informação de faixa de 
captura de imagem 2

2 = contagem de marco 
exibida máxima por campo

00-10-F2-15-10-20 = ID de aparelho de captura de imagem

Petição 870180138001,dc 05/10/2018, pág. 203/241
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FIG. 38
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FIG. 39
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FIG. 42
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FIG. 43
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URL http://www.cloth-jp/xxx/index.html

■ Endereço 1-2-3, Cidade X, prefeitura de Osaka

TEL 06-XXXX-XXXX

Nome descritivo Vestuário
Prioridade 2

Loja de vestuário Floricultura D

Loja de vestuário A Livraria B

-O-
|http://www.doth-jp/xxx/index.html

Website da loia de vestuário A
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Website do Hotel Y
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FIG. 46
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FIG. 47
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FIG. 48
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FIG. 49
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FIG. 50
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FIG. 66

622c

Começo
__________________ Ψ
Obter dados de posição, direção de captura de imagem 
e dados de tempo (possivelmente, dados de condição 

do clima e dados de ângulo do Sol)

622a

Acessar servidor de 
condição de clima para 
a obtenção de dados de 

condição de clima a partir 
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de dados de tempo 
I
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Não 

<—
Os dados de

condição de clima
estão presentes

622c
Acessar servidor de fotografia para pesquisar fotografias tendo 

o mesmo período de tempo de captura de imagem, a direção de 
posicionamento e a relação de telefoto

τ
622d

622eNão

Dados tendo a SIM
mesma data e horário estão

presentes

622f

Dados tendo a mesma condição de clima e o 
mesmo período de tempo de captura de imagem 
em data diferente em 10 dias da data de captura 

de imagem estão presentes?

L

Calcular o ângulo do Sol 
com base em posição e 

data e horário

Dados de angulo
de So estão

resentes

Dados tendo o mesmo ângulo do Sol e a \ 
condição de clima em uma data diferente em \sim

30 dias da data de captura de imagem j"' 
estão presentes? J

5 / Não

<
Dados tendo o mesmo período de tempo de 
captura de imagem em um ano diferente e a 
mesma condição de clima estão presentes?

ψ Não

Q Fim
622m
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FIG. 68
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Dados Descrição

123456.00 = coordenadas de tempo universal
(UTC) 12:34:56.00

4567.123456,N = latitude de 45 graus e 67,123456 
minutos norte (latitude norte)

13512.012345,E
= longitude 135 graus e 12,012345 minutos 

leste (latitude leste)

020.0,T = direção de curso (graus) exatamente ao norte

10° = informação de faixa de captura de imagem 1

170° = informação de faixa de captura de imagem 2

00-10-F2-15-10-20 = ID de aparelho de captura de imagem

www.community. 
com

= endereço de fórum na Internet

ID-0123456 = ID de usuário de forum

dados de filtro = dados de filtro

102.4 = informação de altitude

15.36 = ângulo de elevação

2 = contagem de marco exibida máxima por campo

X 3 = informação de zoom

55 = informação de ângulo amplo

10 Graus = comprimento máximo exibível de nome de marco
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