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HISTORY

ط یکی از سرویس های اشتررا  ویتویییی ایرا تی هتیه  وت   یستاینما 
ای پس از  حلیت  و هرسستی ه" گسررش طراحان  قش الماس"شروت 

.هستتتتیاس و  یازستتتتن،ی هتتتتازاسی  شیتتتت  و  یلیتتتتو شتتتتو  استتتتت
iTV حتت ننتیان 1398این پتروه  اهرتوا هس  تاسیر اسهیتشمتت  تا  

وی هتا هتوب هاسگتیاسی ویتویی هتر س ( شتک  ی صیت و  صییر آی  تی ی)
ا ا ها  یج  هت  ررآینتوهای .سا  ا وازی شوiCVسزو   ساز الکررو یکی 

سا  ا ،ام شو  هس  یم  حقیق و  یسته ی  صتمیم هت   کمیت  پتروه  و
ی هر ا وازی یک سرویس جا ع اشررا  ویویییی ها هر ا   های  هسآ وزای

.هسترر رنتی یتییی گرررت  شتو
ا   قو ات اولی  سا  ا وازی سرویس اشررا  ویویییی اینما هس آهتان  ت

یاس ا ،ام شو و هم اونین این سرویس ها ساخراس رنی هست1398سال 
ی هس یا حرتتتییی  ها هوب حمایت از  یلیووننوگان و هاز مرههنوگان  

.هسررس و یاه  هشر  هرهاسی واسهران نزیز  ی هاشو

تاریخچه
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SERVICES

یلیتو این سرویس ا کا ات هیمماسی سا هس اخریاس واسهران یتراس هاه  و  
ی وننتتوگان و هاز متتر ههنتتوگان  حرتتیا  ی  یا نتتو نتتاو  هتتر هاسگتتیاس

. حریاهای ویویییی ه  هاسگیاسی  حریاهای صی ی هپرهاز و

او ی هس هرای  ما ی رهالیت های واسهران هر ا   های هسآ وزایی  رفاینما 
نتک از جمل   هرری اینمتا از طریتق لیرهالیت هایی .  ظر گررر  است

یتو  هربی هسیارتت ستفاسش  تلیتتاتی ا رمتاس ویتویی و هسیارتت هازه
ت هیمرر هر سوی ویوییهای خریو هستر  ی  قتر  ای اینمتا از هاخت  ستای

ی رتتروش ویتتوییهای همکتتاسی هس پوتتش  حرتتیای هسیارتتت حتتق آی  تتی ی
   ه  نضییت هر سوی وا ال اخرصاصی و  یاسه هیمماس هیگر و  هس اها

. یضیح وا   آ شا خیاهیم پرهاخت
ها هر  یع یک هسرر  مرر  ها زیر ساخت رنی ییی هرای واسهراناینما 

اسی ویوییی رراهم وره  است  ا واسهران هریا نو ناو  هر هاسگیسلیق  ای 
.ایوام ه  هاسگیاسی  حریاهای صی ی از جمل  پاهوست ها هپرهاز و

خدمات قابل ارائه
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ی ا کتان هس اینما ها هشر  گیری از  کنیلیهی ویویی استرریمین همچنین 
سترر پوش هر ا   های ز و  ی ویویییی هر سوی هشرترین و یتیی  ترین ه

.رنی رراهم شو  است

ات رنتی هر ا    ییسان نزیز  ی  یا نو ها استرفاه  از  سترنوهمچنین 
اسای  شو  و  می   ووهای وب سرویسی از ا کا تات و زیرستاخت های 

.رنی ییی اینما ی هس وب سایت شوصی خیه اسرفاه   ماینو

هران اشررا  ویویییی اینما هس حال حاضر هس هو پکیج ه  وتاس سرویس 
نزیز اسایت  خیاهتو شتو وت  هتر پکتیج ستسح هسررستی  رفتاو ی از 

.ا کا ات اینما هس اخریاس واسهران یراس خیاهو هاه

خدمات قابل ارائه
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ــرویس  ــهس <:                                                            پای
س اینمتای صیست پیمفرض ه   ما ی واسهران اینما پس از ثتت  تام هه  

هیه  ا تا هسر  ی پای   هلق خیاهو گررت و  این سرویس وا ا سایگان
سهران یتراس  ستت ه  سرویس پیمررر  ا کا ات ومرری سا هس اخریاس وا

. خیاهو هاه

خدمات قابل ارائه

<:نقره ایسرویس
ازرریهیما کا اته هسررسیواسرفاه ه  مای و واسهرا ی
شو ی هیینیهزین  پرهاختها ی  یا نوهاس وسااینماسرویس
.ههنواس قا قر  ایپکیجه ساخیهواسهریحساب
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OUR CUTTING EDGE

::                                                                  بنیاندانش 
از پروه  هتای شتروت  یکتی eNamaاشررا  ویتویییی اینمتا سرویس 

شتوات یکتی از  ه. ها ش هنیان گسررش طراحان  قش الماس  ی هاشو
اصلی این شروت هشتیه  سترمر ختو ات و  حصتیجت جشتت جلت  

ایتن شتروت هتا  متا ی. سضایت هتر هت  هیمترر  مترریان  ی هاشتو
ختتو ا ی وتت  هس اخریتتاس  متترریان یتتراس هاه  استتتی هس ستتیهآوسیی 

ره  گسررش وس  و واس و هسآ وزایی واسهران  قتش  تیثری سا ایفتا وت
.است

وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما
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ـــاریفرینی  ::                                                                  ک
تی جشت هس سرویس اشررا  ویویییی اینما ناو  هر اینک  هسرر  ناس

ان اینما هاسگیاسی ویویی و رایلشای صی ی رراهم شو  استی  ما ی واسهر 
 ی  یا نتتو از طریتتق هاسگتتیاسی  حرتتیا هس ایتتن ستتایت و هازهیتتو از 
. حریاهتتایی وتت  هاسگتتیاسی وره  ا تتوی وستت  هسآ تتو هاشتتر  هاشتتنو

 ا ت  ناو  هر حمایتت از  یلیووننتوگان و هاز مترههنوگان  حرتیای هر 
 ییستتان نزیتتز هتتم  ی  یا نتتو هس یستتمت همکتتاسی هس پوتتش  حرتتیا 

ستایت رهالیت وننو و هس ازای  مایش  حریاهای پیمنشاهی اینما هس وه
.و هاگ شوصی و یا شتک  های اجرمانیی هسآ وزایی وننو

هس وناس  متا ی ایتن وییگی هتا وست  و واسهتای  رفتاوت  ی  یا نتو از
شتان هتر طریق سفاسش هاسگیاسی هنر و  یزسهای  تلیتا ی وست  و واس 

.وسوی ویویی و سایت اینمای ایوام ه  جیب  مرریان جویو  ر  ماین

وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما
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  ا روز  سرویس های اشررا  ویویییی ایرا تی هستیاسی سا  ا توازی شتو
ر  ا تو و است و  غالتا هرای واسهرا مان هر ا   ی هسآ وزایی هس  ظتر  گرر

. یا پلن هسآ وزایی  حووه ری سا پیاه  سازی وره  ا و
اینما هتر ختاب ستایر سترویس های اشتررا  ویتوویییی هیگتری شترایط

ی هتر هرای  ثتال  حتووهیر. سوری هرای هسآ وزایی هس  ظر  گررر  است
سوی حوای   هواه  مایش ویتویی هس هنتو  تا  اخیتر و یتا  هتواه ه تتال 

گان  حرتیا  وننوگان وا ال ویویییی  یلیو وننوگان  حریا و هاز  مترههنو
جشت وس  هسآ و هس  ظتر گرررت   متو  استت و هت  ازای هتر  هتواه 

.هازهیو از ویوییهای هسآ و واسهر همان لحظ   حاست  خیاهو شو
اطانات حستاب هتا کی  ی  یا تواز کمی  لحظ  از ز ان پس هر واسهر

.رهههسآ و حاص  از اینما سا هسخیاست  مایوی  ا ه  حساب ها کی واسیز گ

وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:پلن های دریمدزایی متفاوت 
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ستترویس هس حتتال حاضتتر هو  تتیع هستتر  هتتا ا کا تتات و ختتو ات ایتتن 
وتاسهر از ها  یج  ه  این و .  رفاوت هرای واسهران هس  ظر گررر  است

یتو ووام یک از هسر  ها اسرفاه   ی  مایو  یزان هسآ تو حاصت  از هازه
.ویوییها  رفاوت خیاهو هیه

ات ها  یج  ه  هسر  ی رهتال هتر سوی حستاب وتاسهریی ا کا تهمچنین 
 رفاو ی جشتت هسآ توزایی هیمترر هس هستررس وتاسهران یتراس خیاهتو

.گررت
وی ا کان هرای  ثال واسهرا ی و  هسر  ی  قر  ای اینما سا خریواسی وره  ا 

ای،اه وا ال هتا هسیارتت حتق نضتییت  واطتتان و یتا ا کتان رتروش 
.ویوییی خاص سا خیاهنو هاشت

وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما
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ستت هومی سا ه  ننیان همکاسی هس پوش  حریا هس  ظر گررر  ااینما 
را  و  واسهران نلی الوصیص هر ا ت   ییستان  ی  یا نتو هتا هت  اشتر
رام گیاسی اسکریپت  ایتن هوتش هس ستایت و یتا وهتاگ و یتا اینستراگ

خیهشانی از هازهیو ویتوییهای پیمتنشاهی اینمتای  تلتتی سا هت  ننتیان
.هسآ وی وس   ماینو

ران هیگری ه  ننیان همکاسی هس رروش ویویی هرای  متا ی وتاسههوش 
وتش هس  ظر گررر  شو  است و  واسهران  ی  یا نتو هتا وسوه هت  آن ه

ای لینک رروش ویوییی  یسه  ظر سا هسیارت وره  و آن سا هس شتک  هت
اجرمتانیی وهتاگ و یتا وهستایت هت  اشتررا  هگیاس تو و هت  ازای هتر 

یلم خریوی و   یسط آن لینک ا ،ام گرههی هسصوی از  تلغ رتروش رت
.ه  ننیان سیه واسهر  حاست  گرهه

وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما
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سایت هر اینک  وس  و واسها  ی  یا نو  تلیتات خیه سا از هاخ ناو  
   ی آی اینما ثتت  ماینوی ا کان ثتت سفاسش  تلیتات از هاخت  ستا ا

ی ی  ی ی ا کان پییر هیه  ه  همین  نظتیس واسشناستان رتروش آی  ت
و و هت   ی  یا نو هس ز ین  جیب  تلیتات هس سایت اینما رهالیتت وننت

هسصتو از 15ازای ثتت سفاسش  تلیتات از هاخت  ستا ا   ی آی  تی ی 
.هزین  ی  تلیتات سا ه  ننیان پیسسا ت هسیارت  ماینو

 هتترب یکتتی هیگتتر از ا کا تتات اینمتتا هتترای هسآ تتوزایی وتتاسهرانلینتتک 
ی ستایر  ما ی واسهران اینما  ی  یا نو ها هسیارت لینک  هترب.  ی هاشو

. ماینتوهوسران و آشنایان خیه سا ه  اسرفاه  از سایت اینمای  متییق  
شیه و هنا چ  واسهری ها اسرفاه  از لینک  هرب هس سایت اینما نضی

ویتویی هاسگتتیاسی ونتوی هتت  ازای هتر هازهیتتو یکرتایی وتت  از ویتتوییی آن
هِ واسهر  شیهی  تلتی ه  ننتیان هسآ تو هت  حستاب وتاسهری اینمتای رتر 

. هربی ارزوه  خیاهو شو

وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما
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 ش سا  یظف ه  پمریتا ی از  ما ی واسهراخیه eNamaاینماسرویس 
کات ها سر  و ه  همین هلی  واسهران نزیز  ی  یا نو جشت انام  مت

  خیه ها شتماس  های پمتریتا ی هس  متاس هاشتنو و یتا از طریتق ایمیت
همچنتتین وتتاسهران  ی  یا نتتو هس صتتیست .  متتکات سا انتتام  ماینتتو

 ماهو  ی  حریای ویتویییی  ا رهتاسب گتزاسش  ولتف سا هترای همتان 
.ویویی ه   ویر سیسرم انام  ماینو

وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:پشتیبانی 
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وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:بروز رسانی 
وز  ه  همین  نظیس  تا هتر س هیه  هشتیه  سرمر یکی از اهواب ولیوی 

شتت هس  اشیم  ا  رم ارزاس اینما سا اس قا ههیم و وییگی هتای جویتوی ج
ا هت  هرطرب ورهن  یازهای  مرریان و حفظ سضایت هره  هیمرر آ شت

و  های و ایت ا پیمتنشاهات همچنین .  رم ارزاس  حت وب اینما هیفزاییم
   از هس صتیس ی وت شتاییی واسهران نزیز سا هرسسی وره  و پس از  اییو 

و و  ظر زیرساخت رنی یاه  اجرا هاشوی  یلیو و پیاه  سازی خیاهو ش
هس  شایت وسهن جویوی از  رم ارزاس هس اخریتاس  متا ی  وتاطتین یتراس 

.خیاهو گررت
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وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:حفاظت از اطالعات
حفاظتت ا تن از  تی ونیم  آن سا  ضتمین همیمت  یکی از  یاسهی وت  

اطانات و هسررسی همیمگی  متا ی سترویس های اسایت  هاه  شتو  
ی خراهتی هتر ها یستع حری و  ها هسررسی هاج سیسرم هایی .  ی هاشو

 های زیتر ستاختسیسرمی ه  طیس پییسر   متا ی سوت ارزاس و اس قاء 
یاهنتو هتایی خهستررس ی هس ها ظرریت هاج و ه  صیست یکپاسه  اینما 
. ا و

و اهنتتای هتتیه  SLA 99.9%ستترویس اشتتررا  ویتتویییی اینمتتا هاسای 
اسی از این سو  یزان  استازگ. اسای  ی هشررین خو ات سا ه   مرریان هاسه

ش و  مکات واسهرانی ه  هلی  هاج هیهن ستسح ویفتی ختو ات وتاه
ا شی همچنین اینما ه  جشت اسای  ی هشرری سرویس ه  وتاسهر .  ی یاهو

.اس تاطی ا ن ها زیر سرویس های پرهاختی هریراس وره   است
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وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:کنترل و مانیتورینگ
شتتو  هتتر استتاس یتتیا ین هاسگتتیاسی هس ساستترای  ساهقتتت  حریاهتتای 

ی ی  متا ی  حریاهتااسا ی و هاج هرهن سسح ویفی  سال  جمشیسی 
ی  یسط هتیش  صتنینی و  یروهتای ا ستا واسهرانی هاسگیاسی شو  ی 

ن پس از پرهازش ویتوییی هرسستی  ی گترهه و ویتوییهایی وت  هتا یتیا ی
 ساهقتت  واشتر  هاشتوی eNamaهاسگیاسی ویویی و  هس سایت اینما 

.یاه   مایش  ویاهو هیه

 ا نتو هر  ا یریسین   حریای سرویس اینما هر سوی  یاسه هیگریناو  
یی سا هت  پوش ویوهاشر  و ویفیت پشنای ها و و آی پی واسهران  ظاست 

. نظیم خیاهو ورهصیست خیهواس ها سرنت و پشنای ها و واسهر 
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وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

 تیاسهی  ا نتوسرویس اشررا  ویویییی اینمتا هت  صتیست هیشتمنو 
 هواه  حریاهتای هاسگتیاسی شتو ی  هتواه هر ا ت  های پوتش ز تو  هس 

سا  تتیسه... لحظتت ی  تلیتتتات ویتتویییی و هنتتری هسخیاستتری وتتاسهران و 
.هرسسی یراس خیاهو هاه
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وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:بستری جهت بارگذاری ویدئو و موسیقی
یتک هس اینما شرایسی رراهم شو  است  تا وتاسهران هریا نتو هتا  شیت 

ی و حساب واسهری از سایت اینمای هر سوی یک هسرری  حریاهتای صتی 
شیت  ه  همین هلی  آ شتا  یتازی هت   .  صییری خیه سا هاسگیاسی  ماینو

 ا نو اوا ت از سرویس هیگر هرای ه  اشررا  گیاسی  حریاهای صی ی
.پاهوست های خیه  ویاهنو هاشت

ز جزم ه  ذور است و  پلیتر استرفاه  شتو  استت هس ستایت اینمتای ا
تا ی  ما ی رر ت  ها و پسی وهای رای  هتای صتی ی و  صتییری پمتری

وی هتر  وره  و  ما ی رایلشای هاسگیاسی شو  ی شما هرای  واطتین هر س 
وتش یاهت  پ(  لییزیتین هیشتمنو یهای ی  تلتی لپ  اپی )هسرگاهی 
. ی هاشو
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وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:اختیاری بودن واترمارک
هر خاب اوثر سرویس های اشتررا  ویتویییی  یجتیهی اینمتا هس حتال 

ش حاضر ه  وتاسهرا ش ایتن هسررستی سا هاه  استت  تا هریا نتو  متای
هتال وا ر اس  هر سوی ویویییی هاسگیاسی شو  ی خیه سا رهال و یا غیر ر

.   ماینو
.یهیسها این یاهلیت هرای  هواه زیاهی از واسهران یاه   یج  خیاهو ه



OUR CUTTING EDGE
وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:ینیواریز وجه 
 ما ی واسهران  ی  یا نو هس هر لحظت  از ز تان وت  اساه  وننتوی هسآ تو
وس  شو  از رهالیت هس اینمتا سا وت  هس هوتش هسآ توزایی هت  طتیس 
م وا    یضیح هاه  ایمی هسخیاستت وننتو  تا هت  حستاب هتا کی انتا

.شو  ی آ شا واسیز گرهه
 نشا شرط واسیز وج  این است و  حتوای   یجتیهی حستاب وتاسهری 

2ا  ی ان هاشو و واسهران هس سوز  ی  یا نو  شایرا  10000اینمای واسهر 
. یلیین  ی ان از حساب واسهری اینمای خیه هرهاشت  ماینو



OUR CUTTING EDGE
وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:امکان در خواست سفارش تبلیغات 
 ی  ما ی واسهران حقیقی و حقییی  ی  یا نو جشتت  هررتی و  یسته 

یتتات وس  و واسشانی  تلیتات خیه سا هس سایت اینما هت  صتیست  تل
هگیاس تو و هنریی  یزسهای  تلیتا ی اهروایی و  یا ی ویویی ها ه   مایش

ا نتو هتا ه  همین  نظیس وتاسهران  ی  ی.  مرریان هیمرری جیب وننو
تتات  یج  ه  ییا ین هسج شو  هس سایت اینما از هوش ستفاسش  تلی

سوز وتتاسی 7واسشناستتان طتتی  شایرتتا .ایتوام هتت  هسج ستتفاسش  ماینتتو
هسخیاست ها سا هرسسی وتره  و هس صتیست  اییتو آ شتا سا هتر سوی ایتن 

.سرویس ه   مایش  ی گیاس و



OUR CUTTING EDGE
وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:ارائه وب سرویس به برنامه نویسان 
وهای سرویس اشررا  ویویییی اینمای اخیرا  سرنوات رنی و  می ت  وت
ستان وب سرویس هرای  ما ی هوش ها رراهم وره  است  ا هر ا    یی

یه نزیز هریا نو  ما ی هوش های اینما سا هر سوی سایت و  رم ارتزاس خت
.ه  ساحری پیاه  سازی  ماینو



OUR CUTTING EDGE
وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:امکان دریافت خروجی از کانال 
اسرفاه  از  ما ی زیرساخت های اینما هس ستایت هتای شوصتی هترای

ییستان ناو  هر اینک  هر ا ت   . هر ا    ییسان نزیز ا کان پییر است
شتتو  از ستتایت اینمتتا اسایتت  API ی  یا نتتو از ا کتتان وب ستترویس و 

  ا و یک اسرفاه  وننوی  ی  یا نو از وا الشایی و  هس سایت اینما ساخر
 ماینو و ه  ننتیان یتک صتفح  جواگا ت  هس هسیارت HTMLخروجی 

ایش سایت شوصی خیه هاسگیاسی وننو و ویوییهای آن وا ال سا ه   مت
.هگیاس و



OUR CUTTING EDGE
وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

:استفاده از تکنولوژیها برتر 
ا  ها پلیر هسیاس حرر  ای جشت  مایش ویویی ها هتر سوی  متا ی هسترگ

( تلتی هسکراپ لییزیین هیشمنوی گیشی  لفن همرا ی )
یاهلیتتت و  PWA (Progressive Web Apps)یاهلیتتتاسترفاه  از 

iOSا وسویو یا نا   های  ص  هروی  ما ی هسرگا  ها ها سیسرم 
ز سرنت هاجی هاسگیاسی  ما ی صتفحات ستایتی استرفاه  ی  حتووه ا

هلیت   ما ی  ناهع وتاسهر  ا نتو پشنتای ها تو و وتاسایی هستیاس هتاج هت 
 SPA (Single Page Application)طراحی 

جشتتت  نظتتیم HLS (HTTP live streaming)هتتیهن یاهلیتتت هاسا 
رر تت ویفیت پوش ویویی هر اساس پشنای ها تو و سترنت اینخیهواس 

واسهر



OUR CUTTING EDGE
وجه تمایز و مزیت رقابتی اینما

  یاهلیت  مایش  صاویر هر رتریم از ویتوییی هس حتال پوتشی هتا  گت
پلیرهاشرن  اوس هر سوی  یاس پوش 

ا کان س ز  گتاسی رای  هتای ویتویییی هت  جشتت جلتیگیری از ها لتیه 
اینماویوییها هوون وسوه ه  حساب واسهری 

Full HDو HDا کان پوش ویویی ها ویفیت 



ROAD MAP
خط مشــی      
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ROAD MAP

ــی ــط مش ::                                                                  خ
ها  یجت  هت  ارتزایش سوز ارتزون  هتواه وست  و واسهتای اینرر رتی و
اسراست آپ هایی و  هر سوز  هس ساسرای هر طرب ورهن  یازهتای سیتز و
ی هسشت نمیم  رهم سا  ا وازی  ی شی وی سرویس های اشررا  ویتوییی

.هیش از گیشر ی از اهمیت ویی  ای هرخیسهاس شو  ا و
را تیی هوب پاسوگییی ه   ما ی  یازهتای وتاسهران ایها هس همین ساسرا 

هس هرای ه  اشررا  گیاسی ویتویی و رای  هتای صتی ی هس یتک هسترر و
.شو حیسی سالمی از پروه  ی اینما سو مایی 

یاسی هس اینما واسهران     نشا یاهس ه  هاسگیاسی ویتویی و هت  اشتررا  گت
هی هتیلینک ویوییها هر سوی سایت و شتک  های اجرمانی خیه خیاهنتو 
ست  هلک   ی  یا نو از هر ا   های هسآ وزایی  رنیع اینمتا هس ساسترای و

.هسآ و هیمرر اسرفاه   ماینو

خط مشـی



ROAD MAP

هتیه   سرمر ه  طیس پییسر ی یکی از  شمررین اهتواب شتروتهشتیه 
لیا  ما ی واسشناسان ایتن  ،مینت  همتیاس  هت  رکتر  یسته   متا ی
 حصیجت و اسای   اب  رین ایتو  ها هت  جشتت هرطترب وترهن  متا ی 

. یازهای واسهران  ی هاشنو

خط مشـی



MISSIONS AND VISIONS

هدف و ماموریت
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MISSIONS AND VISIONS

::                                                      هدف و ماموریت
از هزسگررین و  شمررین هوب سرویس اشتررا  ویتویی اینمتای حمایتت

 ا هتا و   یلیو وننوگان و هاز  مر ههنوگان  حریای ویویییی  ی هاشو
ا  هشر  گیری از  وصص واسشناسان ختتر  هس ایتن ز ینت ی ایتوام هت  س 

.ره  ایموا وازی سرویس اشررا  ویویییی اینما ها ساخراس وا ا هی یی 
هتتوب ههتتویی ومتتک هتت  شتتناخت هتتر هتت  هیمتترر وستت  و واسهتتا 

ا نتو وس  و واسها  ی  ی. وس  و واسهای  یپا  ی هاشونلی الوصیص 
اس خیه هس حساب واسهری اینما ویوییهای آ یزشیی  تلیتا ی و  هرری و

ن وننو و از زیرساخت های اینمتا هترای هت   متایش گیاشترهاسگیاسی سا 
.ویوییهای خیه هس سایت وس  و واسشان اسرفاه   ماینو

هدف و ماموریت



MISSIONS AND VISIONS

:
و ای،تتاه هحتت  وتتاسآررینی eNamaاینمتتا یکتتی هیگتتر از اهتتواب 

 توگی ا روز  خیلی از ارراه هرای  ا ین  یازهای ز .  ی هاشواشرتال زایی 
ی ها اینما همت   ی  یا نتو هت  ساحرت. خیه ه  ه تال شت  هوم  ی گره و

ی  ما ی وس  هسآ و وننو زیرا اینما هر ا   های هسآ و زایی  رفاو ی هرا
ی  یلیتتتو وننتتتوگانی هاز متتترههنوگانی هر ا تتت   ییستتتان)وتتتاسهرا ش 

  یا نو  ما ی واسهران  ی.  هس  ظر گررر  است...( واسشناسان رروش و 
ران هر سوی ویتوییهایی وت  خیهشتان و یتا ستایر وتاسههازهیو ها گرررن 

. نرمر وره  ا و وس  هسآ و هاشر  هاشنو
 ترین اینما  صمیم هاسه هس آینو  ه  ننتیان یکتی از هزسگرترین و وا ت 

سوز اسای  ههنوگان سرویس اشررا  ویویییی هس جشان شناخر  شیه و
.ه  سوز هس حال گسررش و پیمررت هاشو

هدف و ماموریت



PERSPECTIVE
چشم انداز
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PERSPECTIVE

::                                                                  چشـم انـداز
 تتتوی  شتتون هتت   حتتتیهررین و ی eNamaا تتواز هزسگرتترین همتتم 

سیاهت ها و  UGC (User Generated Content)سرویسواسآ و رین 
. سایر سرویس های اشررا  گیاسی ویویییی  ی هاشو

رهت  ی وتاسهری اینما پییسر  ها هیمررین  یان ه  ه تال خلق هشررین  ،
اه هرای  ما ی واسهران هیه  و هس ساسرای جشا ی شتون و همچنتین ای،ت
ه   سرویسی  حتیب و واسآ وی گام هرهاشر  و سوز ه  سوز هس حال  یست

. و هروزسسا ی  ی هاشو

چشم انداز



SPIRITS
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SPIRITS

::                                                          فرهنگ سـازمانی
ها تش هنیتان گستررش طراحتان  قتش المتاس هتا استرووام شروت 

 یروهای جیان و ها ای،اه  حیسی شاه و هوسرا  ی ستهی هس گترهآوسی 
. یمی خا ی جیان و پییا هاشر  است

متین پروه  ی اینما یکی از هزسگررین پروه  های این شتروت هتیه   هت  ه
ت هلی  ایو  پرهازی هس ساسرای سشو و  یسه  ی این سرویسی از اهمیت

. ویی  ای هرخیسهاس  ی هاشو
ان اینما ه  ایو  های جویو هسیاس هشا هاه  و هتا هرگتزاسی جلستات طیرت
یسه رکریی ایو  های  اب واسهران و واسشناسان  یم سا ه  طتیس وا ت   ت

هی گیتر ساز ان یتراس ایو  ای  یسه  اییو هنا چ  . هاههرسسی یراس خیاهو 
.تگررپیاه  سازی یراسخیاهو ه  سرنت هس ررآینو  حقیقی  یلیو و 

فرهنگ سازمانی



SPIRITS

اسونتان ه  رکر ای،اه ررصری هرای سشو و اس قا سسح ها ش و ا همیاس  
و هوس  های آ یزشی  رنینی هس هاز  های ز تا ی  متوص هترایهسریم 

.گررر  ایم ما ی واسونان هس  ظر 
رت  هاشرن سوحی  ی واس  یمتیی یکتی هیگتر استرا واسههای هس  ظتر گرر

 ما ی انضتا  ی هایستت. این  ،مین   ی هاشوشو  هرای همکاسی هس 
اشنو  تا هس پیمتره اهواب پروه  ها یکویگر هشررین همکاسی سا هاشر  ه

ازی هریا نو ایو  های  سرح شو  سا ه  هشررین شک  طراحی و پیاه  ست
. ماینو

فرهنگ سازمانی



SPIRITS

آ شا  ا رراهم وره  ایمواسی سر ستز و پر از آسا ش هرای واسونان  حیط 
ران هس  شایت آسا ش یهشررین ختو ات سا هت   مترریان و وتاسههریا نو 

.نزیز اسای  ههنو
واسونتانی حفتظ سوحیت  و ا گیتز  ی همچنین هس ایتن  ،مینت  جشتت 

گرررت  فریحی خاسج از  حیط واس هس طتیل ستال هس  ظتر هر ا   های 
.استشو  

فرهنگ سازمانی



SOCIAL RESPONSIBILITIES

مسئولیت اجتماعی
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:: فرهنگ سازمانی
 متا ی ستاز ان هتا هترای CSRا روز  هحت   ستلیلیت اجرمتانی یتا 

ش  ما ی انضای گسررش طراحان  ق. اهمیت ویی  ای پیوا وره  است
،ام هوسرا    ماسوت هاشر  و ررهن  ا واسهای  یع الماس هس ا ،ام 

.این یتی  واسها هس هین  ما ی انضای ساز ان جا ارراه  است
نی هر ا ت  های هسآ توزایی  رنتیع و ای،تاه وتاسآرری ظرگیری اینما ها هس 

رمتانی هرای نمیم واسهرانی  سلیلیت هزسگی  حت ننیان  سلیلیت اج
.اخایی ه  نشو  گررر  است

فرهنگ سازمانی
SOCIAL RESPONSIBILITIES
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: ارائه دهندگان خدمات زیرساختی و شرکای تجاری 
آسیا ک

پاسس آ این
آی  ی ی
هنرسراس   صییر

BUSINESS PARTNERS AND 

INFRA-STRUCTURE PROVIDERS

ارائه دهندگان خدمات زیرساختی 
و شرکای تجاری
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معرفی کامل ویژگی های اینما
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: معرفی کامل ویژگی های اینما 
را  پروه  ی اینما یکی از جویو  رین و وا    ترین سترویس هاس اشتر

ی ویویییی ایرا ی هیه  و  هرای هر  تیع وتاسهری هتا هتر ستنی جنستیت
.  استی هر ا   های هسآ وزایی  رنینی هس  ظر گررر وصصیسلیق   و 

ن هس این هوش یصو هاسیم واسهران اینما سا ه  طتیس خاصت  هت  هنتوی
اسهرانی هسر   قسیم هنوی ونیم و ا کا ات اینما سا هرای هر هستر  از وت

.ه  طیس وا    هرری ونیم
ا یتک ثتت  ام هس اینما هسیاس ساه  هیه  و رقط  یاز استت وتاسهران هت
.شماس  ی  لفن همرا  طی  وت یک هییق  ثتت  ام و وسوه  ماینو

معرفی کامل ویژگی های اینما
eNama FEATURES 



: بازدیدکنندگان محتوای اینما
و خیلتتی از وتتاسهران  متتایلی هتت  هاسگتتیاسی  حرتتیا  واشتتر  و  نشتتا یصتت

 ماهو  و استرفاه  از  حریاهتای هاسگتیاسی شتو  هس ستایت اینمتا سا 
  از هس این هوش ه  ا کا ا ی و  هس هسررس این هسر. خیاهنو هاشت

.واسهران یراس هاه   ی شیهی اشاس  خیاهیم وره
جزم ه  ذور استی هرخی از خو ات هسج شتو  هس ایتن هوتشی  مکتن 

.است  یاز ه  نضییت و وسوه واسهر هس سایت اینما  هاشر  هاشو
ی هنری آ یزشی)جسر،ی و ریلرر  حریاها هر اساس هسر  هنوی ا کان 

...(جویو رینی پر هازهیو رین و )و  ر   سازی ...( و 
وسوه وتاسهر هس ستایت اینمتا )هسج وا نت و جیتک هترای  حرتیا ا کان 

(الزا ی  ی هاشو

معرفی کامل ویژگی های اینما
eNama FEATURES 



ویوییا کان  مایش و یا پنشان ورهن زیر  ییس 

اینمتا وسوه واسهر هس سایت)ها لیه  حریا ها ویفیت های  رفاوت ا کان 
(الزا ی  ی هاشو

و  ارزوهن  حریا ه  لیست  حریاهای  مان شو  یتا ذخیتر  شتا کان 
( ی هاشووسوه واسهر هس سایت اینما الزا ی )

پت و وو ه  اشررا  گیاسی  حریا ها اسرفاه  از لینکی وو اسکریا کان 
آی رریمی هس وهسایتی وهاگ و یا شتک  های اجرمانی

وسوه وتاسهر هس ستایت اینمتا الزا تی)ا کان هسج گزاسش  ولف  حرتیا 
( ی هاشو

معرفی کامل ویژگی های اینما
eNama FEATURES 



: تولیدکنندگان و باز نشر دهندگان محتوا
شتت هس این هوش ه  آن هسر  از واسهرا ی اشاس  خیاهیم وره و  ه  ج

و و ا رماس  حریای صی ی و یا  صییری هس ستایت اینمتا نضتی شتو  ا 
. یکی از هسر  های نضییت اینما سا خریواسی وره  ا و

ی این هسر  از وتاسهران یتا خیهشتان  یلیتو وننتو  ی  حرتیای ویتوییی
س هسرنو و یتا  ی خیاهنتو ویتوییهای ستایر  یلیووننتوگان  حرتیا سا ه

.سایت اینما  نرمر وننو
همچنین وست  و واسهتا  ی  یا نتو ویتوییهای  هررتیی آ یزشتی و یتا 

ایت  تلیتا ی خیه سا و  هرای وست  و واسشتان  یلیتو وره  ا تو هس ست
.اینمای  نرمر وننو

معرفی کامل ویژگی های اینما
eNama FEATURES 



ر  شتو  هس حال حاضر هو هسر  یا پکیج هرای واسهران اینما هس  ظر گرر
.است

ی ها  یج  ه  اینک  وتوام پکتیج هتر سوی حستاب وتاسهری رهتال استت
یک هت  ا کا ات  رفاو ی هس هسررس آ شا یراس خیاهو گررت و  ه   فک

.آ شا اشاس  خیاهیم وره
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: بسته پایه 
اسهرا ی این هسر  ه  صیست پیمفرض و ه  سایگان هس اخریتاس  متا ی وت

و  هس سایت اینمتا ثتتت  تام وره  ا تو یتراس خیاهتو گررتت و شتا   
: ی هاشوا کا ات زیر 

هسیارت یک وا ال اخرصاصی
ح،م ا کان هاسگیاسی ویویی از حارظ  ی هسرگا  ه   هواه  ا حووه و ها

گیگا هایت هرای هر ویویی1.5 شایرا 
،م ا کان هاسگیاسی  یزیک از حارظ  ی هسرگا  ه   هواه  ا حووه ها ح

گیگا هایت هرای هر رای  صی ی1.5 شایرا 
ا کان ویرایش اطانات ویویی و یا حیب ویوییی هاسگیاسی شو 

رر تت و پستی و  رفتاوت رای  هتای 14ا کان آپلیه و پوش ویویی ها 
ویویییی 
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ویوییهاسگیاسی زیر  ییس ه  همرا  ا کان 
و ا کان وس  هسآ و ه  ازای هر هازهیو یکرا از ویوییهای هاسگیاسی ش

ا کان ه  اشررا  گیاسی  حریا ه  صیست  ا حووه 
ا کان  ماهو  لیست ویوییهای هس حال پرهازش

ا کان  مایش وا ر اس  ه  صیست اخریاسی هر سوی ویویی 
ی ی ویوییهای  یسه نا)ا کان هسررسی ه  اهزاسهای  یجیه هس هاشتیسه 

ویوییهای ذخیر  شو ی ویوییهای ه تال شو ی  ماهو   یتزان هازهیتو
(ویوییهای  یزان هسآ و از هازهیو ویوییها

ما ا کان  ماهو  ی لیست هسرگا  هایی و  حساب واسهری اینمتای شت
.هس آ شا رهال و جگین  ی هاشو
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ا هس صتیس ی وت  شتما هت)هسررسی ه  هوتش لینتک هنتیت هوستران 
ارراه اسرفاه  از این لینک ارراهی سا ه  سایت اینما هنیت  ماییو و آن

ز ایوام هت  هاسگتیاسی ویتویی  ماینتوی شتما از هازهیتوهای یکرتایی وت  ا
.(ویوییی آ شا  ی شیهی سیه خیاهیو هره

ا کان  ماهو  ی گرهش  الی و هسخیاست واسیز وج 
ا کان  ماسوت هس هوش همکاسی هس پوش  حریا

ویوییا کان همکاسی هس رروش 
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: بسته نقره ای 
ایت ی واسهران پس از ثتت  ام هس سایت اینمتا  ی  یا نتو هس صتیست  م

.پکیج پای  ی خیه سا ه  پکیج  قر  ای اس قاء ههنو
 تو آن هسر  از واسهرا ی و  هس سا ا   ی آی  تی ی حستاب وتاسهری هاس 

ر  ستت ه   ی  یا نو پکیج  قر  ای اینما سا ها  وفیف و هزین  ی پایین  
. هزین  ی هسج شو  هاخ  سایت اینمای خریواسی  ماینو

یج همچنین واسشناسان رتروش آی  تی ی  ی  یا نتو هتا رتروش هتر پکت
هسصتو از  تلتغ پکتیج سا هت  30 قر  ای اینما از هاخ  سایت آی  ی یی 

.  ننیان پیسسا ت هس حساب آی  ی ی خیه هسیارت  ماینو
اس  وترهیمی پکیج  قر  ای ناو  هر ا کا ا ی و  هس هسر  ی پای  ه  آن اش

آ شتا ا کا ات هیمرری هس اخریاس واسهران یراس خیاهو هاه و  هس زیر هت 
.اشاس  خیاهیم وره
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یکرتای ا کان وس  هسآ و هیمرر  ستت هت  هستر  ی پایت ی از هازهیتو
ویوییهای هاسگیاسی شو 

ا کان ای،اه ه  وا ال اخرصاصی هس یک حساب واسهری
ا کان رروش ویوییی خاص هاسگیاسی شو 

ن از  واطتتان آاشررا  ا کان رروش وا ال اخرصاصی و هسیارت حق 
وا ال ه  صیست یک  اه ی س   اه ی شش  اه  و یک سال 

ویوییهای هاسگیاسی شو  هس هرای ( Playlist)لیست پوش ا کان ای،اه 
یک وا ال اخرصاصی

راگراما کان هاسگیاسی  حریای ویویییی از لینک  سرقیم و یا از اینس
گیشتی  لفتن همترا ی هوسهتین و ا کان اجترای هر ا ت  پوتش ز تو  از 

وا پیی ر شوصی
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   ماهو  گزاسش از  هواه ارراه هازهیو وننو  هر ا ت  ی پوتش ز تو  هت
همرا  آی پی ارراه هازهیو وننو 

ا کان گرررن خروجی از هوش هت هر ا   ی پوش ز و 
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: برنامه نویس ها و طراحان سایت
ی APIاستترفاه  از  ستترنوات و  می تت  وتتوهای وب ستترویس و ا کتتان 
وب ستایت ما ی ا کا ات و زیرساخت های اینما هس پیاه  سازیِ جشت 

شوصی
هسهاسگتیاسی وا تال اخرصاصتی و از استکریپت آ تاه  هسیارتت ا کان 

شوصیوب سایت 
ا هس ا کان وس  هسآ و از جایگیاسی وو اسکریپت یا آی رریم ویتوییه

وب سایت شوصی
یستمت همکتاسی هس استکریپِت ا کان وس  هسآ و از جایگیاسی وتو 

پوتتش  حرتتیا و  متتایش ویتتوییهای پیمتتنشاهی اینمتتا هس وهتتاگ و یتتا 
وب سایت شوصی
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: کاربرانی همکار در پخش و یا فروش ویدئو 
ر سوی  ما ی واسهران اینما هوون هس  ظر گترررن  تیع هستر  ی رهتال هت

ش از هوته   یز واس ختیهی حساب واسهری اینمای  ی  یا نو پس از وسوه 
سا همکاسی هس پوش  حریای لینک هت  اشتررا  گتیاسی هس اینستراگرام

نتو  تا از هسیارت وننو وهس هوش اسریسی اینسراگرام خیه  نرمتر  مای
.هازهیو ویوییهای پیمنشاهی اینما وس  هسآ و هاشر  هاشنو

اسی همچنین  ما ی واسهران اینما  ی  یا نو ها  راجه  هت  هوتش همکت
  و هس ویوییهای رروشی سا هرهاشرلینک  انام شو  ی هس رروش ویوییی 

. سایت و شتک  های اجرمانی خیه ه  اشررا  هگیاس و
اخر  هرای هر وتاسهر هت  صتیست یکرتا ستلینک ها ها  یج  ه  اینک  این 

ز شو  استی هر ویویییی و   یسط آن لینک رروخرت  شتیهی هسصتو ا
. رره  حاست  خیاهو شوهسآ و آن ه  ننیان رروشِ ویوییی  تلغ 
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: صاحبین کسب و کارها جهت ثبت سفارش تبلیغات
ویی و یـا یکی از مهمترین ویژگی های اینما، امکان پخش تبلیغات ویدئ

. اشدمی باینمـــا بنری کسب و کارها بر روی ویدئو و صفحات سایت 
 تو هس هس حال حاضر  تلیتات ویتویییی و یتا  یزسهتای  تلیتتا ی  ی  یا

.  اهروای ویوییهای هاسگیاسی شو  ی واسهران پوش گرهه
ما و یتا هتر همچنین هنرهای  تلیتا ی  ی  یا و هس هاج و پایین سایت این

.سوی ویوییهای هاسگیاسی شو  یی  مایش هاه  شیه
کســب و کارهــا می تواننــد از دو روش ســفارش تبلیغــات خــود را در 

.سایت اینما، ثبت نمایند
ثتت سفاسش  تلیتات از هاخ  سایت اینما

ثتت سفاسش  تلیتات از هاخ  سا ا   آی  ی ی
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و (  تلیتتا ی یزس/ هنری)هزین  سفاسش  تلیتات ها  یج  ه   یع  تلیغ 
 هواه پوش هر سوی ویوییها و صفوات سایت اینمتا  رفتاوت خیاهتو

.هیه
60و حتواوثر 5جزم ه  ذور است  یزسهای  تلیتا ی  ی  یا تو حتوای  

ارتت واسشناستان اینمتا  شایرتا  تا یتک هفرت  پتس از هسی. ثا ی  هاشو
.سفاسشی  تلیتات سا هرسسی و  اییو خیاهنو وره
خیاهو هیه ی نوه 10000حوای   هواه هسخیاست هرای پوش  تلیتات 

.و ثتت هسخیاست ومرر از این  هواه ا کان پییر  می هاشو
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  هس صیس ی و  واسهر سفاسش  تلیتتات وست  و وتاس ختیه سا از هاخت
هسصو از  تلغ و  هزین  ی سفاسش  15سا ا   ی آی  ی یی ثتت  مایوی 

متای  تلیتاتی ه  رره  هربی ه  ننیان پیسستا ت و هسآ تو حاصت  از این
هت  همتین  نظتیس واسشناستان رتروش آی .  وصیص هاه  خیاهو شو

لیتتات از  ی ی  ی  یا نو وس  و واسها سا  مییق ه  ثتتت ستفاسش  ت
.هاخ  سا ا   ی آی  ی ی  ماینو
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