8

دخل و خرج

ک

یک شنبه  14آبان  16 . 1396صفر  . 143۹شماره 1967۶

س
ب
و
ک

درباره کسب و کاری که به
نقاشی جان می دهد

پویانمایی؛
از هنر

تا درآمد

میلیاردی
غیاثی

h.habibi@khorasannews.com

هفته قبل درباره مسیرهای مختلف آموزش بازی سازی نکاتی ارائه کردیم .این هفته اگرچه موضوع محوری
ساخت انیمیشن است اما به یاد داشته باشید که مهارت های الزم برای ساخت بازی و انیمیشن ،مشترکات
بسیاری دارد .شما برای ساخت یک انیمیشن ابتدا باید یک ایده خوب داشته باشید .بعد ایده را تبدیل به
داستان و فیلم نامه کنید .شخصیت پردازی و طراحی شخصیت ها ،طراحی شخصیت ها و زمینه در نرم
افزارهای مربوط و انیمیت کردن آن ها ،صداگذاری و گویندگی متون و در نهایت تدوین و تولید نهایی مسیری
است که برای ساخت یک انیمیشن داستانی پیش رو دارید .ساخت بازی هم تمام این مراحل را دارد به اضافه
این که باید برنامه نویسی های الزم برای ایجاد رابط کاربری ( امکان حرکت شخصیت ها با فرمان کاربر) را
هم ایجاد کنید .خالصه این که کار پویانمایی به مراتب از بازی سازی راحت تر است اگرچه مراحل مشترک
و مهارت های مشترک بسیاری دارند .به خصوص اگر شما دنبال ساخت انیمیشن بلند و داستانی نباشید و
بخواهید از طریق ساخت تیزرهای کوتاه تبلیغاتی ،کسب درآمد کنید ،نیازی به پیمودن مراحل انرژی بر و
سخت اولیه – مثل ایده پردازی ،تدوین فیلم نامه و  -...ندارید بلکه ایده از سوی مشتریان اعالم می شود و شما
باید ایده را پرورش دهید و داستان مختصری برای آن ایجاد کنید .با صفحه امروز کسب و کار همراه باشید تا
درباره مشتریان مختلف انیمیشن ،سرمایه ،تجهیزات و آموزش های الزم و درآمد این حرفه بیشتر بیاموزید.
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فضای مجازی ،تبلیغات و یک دنیا مشتری
برای پویانمایی

سرمایه و تجهیزات الزم؛ هنر ،قلم ،رایانه و
دیگرهیچ

شاید تصور شما از صنعت پویانمایی ،ساخت
فیلم ها یا سریال های جذاب و فروش آن به صدا
و سیما یا سازمان های هنری-رسانه ای دیگر
است .اگر تنها بازار محصوالت پویانمایی همین
مورد بود ،ورود به بازار و درآمدزایی چندان ساده
نبود اما بازارهای رو به گسترش دیگری هم برای
پویانمایی وجود دارد.
۱
تبلیغات یکی از مهم ترین آن هاست .شرکت
ها عالقه مندند برای معرفی خود یا محصوالت
شان در فضای مجازی ،از انیمیشن های کوتاه
چندثانیه تا چنددقیقه ای استفاده کنند.
آن ها یک معرفی ساده از خود یا محصول شان به
شما ارائه می کنند و شما باید ،برای شان سناریو
بنویسید ،شخصیت طراحی کنید و بعد سناریوی
مورد پسند شرکت را تبدیل به انیمیشن یا موشن
گرافی کنید .به طور متوسط ،نرخ فــروش هر
ثانیه انیمیشن وابسته به کیفیت و طــول کل
انیمیشن از  10تا  150هــزار تومان است که
می تواند درآمد قابل توجهی برای شما ایجاد
کند.
۲
البته شهرداری ها ،سازمان های فرهنگی و
 ...نیز مشتریان بالقوه پویانمایی هستند؛ آن ها
عالقه مندند برخی مفاهیم یا آموزش های مربوط
به مسائل فرهنگی یا قوانین شهری را در قالب
پویانمایی از طریق فضای عمومی مثل بیلبوردها
یا نمایشگرهای مترو و اتوبوس به شهروندان
عرضه کنند.
۳
مشتری سوم هم همان صدا و سیما و شرکت های
فعال یا تهیه کنندگان سینمایی هستند که شما با
توجه به ظرفیت شرکت خود می توانید با آن ها
وارد همکاری شوید و تمام یا بخشی از کار آن ها
را انجام دهید.
البته بهترین مسیر برای شــروع ،آن است که از
تیزرهای تبلیغاتی شروع کنید و بعد به مرور با
کسب شهرت می توانید مهارت و توانایی خود را
به مشتریان دسته دوم و سوم ارائه کنید و از آن ها
پروژه بگیرید.

برای ارائه تصویری بهتر از واقعیت های این حرفه و
مهارتهاوتجهیزاتالزم،سراغیکانیمیشنساز
حرفه ای رفتیم .سیدعلی پورحسینی ،انیمیشن
ســازی حرفه ای اســت که ســال ها در ایــن حوزه
فعالیت و پژوهش کرده است و بیش از 100تالیف
در این حوزه و حوزه های مرتبط مثل روان شناسی
وتربیتکودکاندارد.اودرمیدانتولیدهمکارنامه
درخشانی دارد و به همراه گروهش بیش از  50اثر
داستانیباکیفیتتولیدکردهاست.
حجتاالسالمپورحسینی،درپاسخبهسوالیدرباره
تجهیزاتومهارتهایالزمبرایورودبهاینصنعت،
میگوید:صنعتپویانماییبسیارانعطافپذیراست
وشمامیتوانیدتولیداتیدرسطوحمختلفداشته
باشید که هرکدام مهارت و تجهیزات متفاوتی
می طلبد .وی توضیح می دهد :برای ساخت یک
انیمیشنکاملوباکیفیتحدود45مرحلهومهارت
الزم است .البته شما می توانید کاری را با یک نفر و
فقطبایکقلمتولیدکنیداماکارشماحداقلیاست.
درحالتدیگرمیتوانیدازهر 45مهارتبهصورت
کاملاستفادهکنیدویککاربرجستهوباکیفیتباال
تولیدکنید.
ایجادانیمیشنبههمینراحتیاست

اینانیمیشنسازحرفهایتوضیحمیدهدکهبرای
ساخت یک انیمیشن ساده دو بعدی یک فرد چنان
چهذوقطراحیداشتهباشد،میتواندبایکقلمکار
را شروع کند .ایده هایش را بکشد و بعد از آن عکس
بگیرد و وارد نرم افزارهای مربوط مثل ادیــوس یا
دیگرنرمافزارهایتدوینکند.یکنفربایکسیستم
خانگی -که االن همه دارند -می تواند شروع کند.
ایجاد انیمیشن به همین راحتی است؛ تجهیزات
زیادی الزم نیست اما هنر و خالقیت بسیاری الزم
است.
بنابراین می توانیم یک انیمیشن بسازیم که فقط
یک نفر پای آن بنشیند یا این که به صورت گروهی
که هر کس متخصص در یکی از حوزه هاست (از
ایدهپردازیتاطراحی،انیمیتکردن،صداگذاری
و صداپیشگی و  )...ایجاد کنیم .آقای پورحسینی
بهنقلازسازندهانیمیشنپرسروصداینبردخلیج

همان طور که وعده دادیم دومین شماره کسب و کار در آبان ماه به کارآفرینی در حوزه پویانمایی یا همان انیمیشن اختصاص دارد .در صفحه
امروز می توانید با بازارهای مختلف فروش انیمیشن (مشتریان) آشنا شوید .برآوردی از هزینه های ساخت انیمیشن و درآمد آن به دست آورید
و با مهارت های الزم برای ورود به این حوزه آشنا شوید.

فارسگفتهکهاینکاررافقطبایکتیم10نفرهتولید
کردهاست.اودربارهانیمیشنشاهزادهرومهممی
گویدکههزینهساختحدودیکمیلیاردتومانبوده
اما چهارمیلیاردفروشداشتهاست.
حداقلیشروعکنید،حداکثریفکرکنید

در واقع شما می توانید برای شروع به حداقل های
الزم فکر کنید تا در گام اول با موانع بزرگ مواجه
نشویدامابرایادامهکاربهتولیداتمتنوعوکارهای
حرفه ای بیندیشید .جدول زیر نشان می دهد که
برای ورود به این حرفه ،در حالت حداقلی سرمایه
بسیاراندکیالزماست.
بازارهایمتنوع؛خودرابهآبششمجهزکنید!

ازآقایپورحسینیدربارهبازارهایفروشانیمیشن
می پرسیم توضیح می دهد :همه به صورت بالقوه
نیازبهانیمیشندارند!فعاالناینحوزهبهدودسته
تقسیممیشوند؛برخیبازارخودرامحدودبهدوسه
نهادخاصمیبینندمثالمیگویندیکصداوسیما
داریمویکشبکهپویاکهمشتریانیمیشناستوما
بایدسراغنهادهاییمثلصداوسیمایاوزارتارشاد
از طریق سازمان سینمایی یا سپاه و شهرداری و ...
برویمتارویکارهایماسرمایهگذاریکنند.
این نوع نگاه به بازار محصوالت پویانمایی محدود
است و صاحبان این نگاه ممکن است کسب و کار
پررونقینداشتهباشندچراکهبادریافتجوابخیر
ازایننهادها،ناامیدمیشوندوآیندهکسبوکارخود
را تیره و تار می بینند .اما گروه دوم گروهی هستند
که خالق هستند و برای زندگی در دریــای نیاز به
انیمیشنخودرامجهزبهآبششمیکنند.بهاعتقاد
پورحسینی،فضایمجازییکفرصتبزرگاست
کهاگرفعاالناینحوزهخودرامجهزبهعلموخالقیت
استفاده از این حوزه کنند می توانند از آن استفاده
هایمتنوعیکنندواگرتواناستفادهازآنرانداشته
باشندوخودرابهآبششمجهزنکنندممکناستدر
دریاینعمتبزرگیچونآب،خفهشوند!همانگونه
که در بخش قبل گفتیم با گسترش فضای مجازی،
ساختتیزرهایتبلیغاتیوفرهنگیبرایانتشاردر
فضای مجازی ،مورد درخواست بسیاری از شرکت
هاوموسساتاست.

هـــزیـــنـــه یــــا زمــــان
حداکثری
هزینه یا زمان حداقلی
سرمایه و تجهیزات حداقلی
حداکثری
رایــــــانــــــه و نــــرم دو میلیون تــومــان ،در صــورت رایانه با اسپک و گرافیک قوی ،استودیو و تجهیزات  40میلیون تومان و
تجهیزات
بیشتر
افزارهای مربوطه استفاده از رایانه شخصی صفر .برای تولید و ضبط صدا  ،دفتر کار و ...
طراحی ،پویاسازی ،دو مــاه تا یک ســال با حضور در ایده پردازی ،فیلم نامه نویسی ،طراحی ،کار با نرم  4ســــــال آمــــــوزش
مهارت
کار با نرم افزارهای دوره های آموزشی فنی و حرفه افزارهای طراحی ،تدوین و ریگ بندی و پویاسازی ،رســمــی دانشگاهی
هــمــراه بــا دوره های
خوانندگی و گویندگی ،ساخت موسیقی و ....
ای 200 -تا  800هزار تومان
تدوین
فرعی

*درباره مسیرهای دریافت آموزش های الزم ،مطلب هفته قبل درخصوص مسیرهای آموزش بازی سازی را مرور کنید.
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درآمد انیمیشن؛ همه چیز به هنر شما و
بازاریابی وابسته است!

دیدیم که در ایــن حــوزه سرمایه اولیه
بسیار اندک است اما در مقابل باید برای
فراگیری مــهــارت هــای الزم ،کوشش
بسیار داشته باشید .اما اگر شما هرکدام
از مهارت های الزم – از طراحی ،فیلم
نامه نویسی تا کار با نرم افزارهای مربوط
به متحرک سازی و  -...را بیاموزید می
توانید در شرکت های معتبر با حقوق
مناسب کــار کنید؛ هنرمندها و حرفه
ای های این حــوزه دریافتی های قابل
توجهی دارنــد؛ همه چیز وابسته به هنر
شماست .اگر هم عالقه ای به استخدام
ندارید یا این که شرایط برای استخدام
خوب نیست می توانید به کارآفرینی فکر
کنید .خوشبختانه سرمایه اولیه این کار
بسیار اندک است .کافی است یک تیم
خوب جمع کنید و بعد از تولید چند کار
خوب ،سراغ بازاریابی بروید .هم اکنون
در بازار قیمت تولید هر ثانیه انیمیشن
از  15هزار تومان تا بیش از  200هزار
تــومــان اســت (وابسته بــه کیفیت کــار،
کیفیت صداگذاری ،زمان کل و دوبعدی
یا سه بعدی بودن کار) یعنی اگر بتوانید
با بازاریابی خوب ،در ماه برای تولید 20
دقیقهانیمیشنقراردادببندیدوتولیدات
را به طور متوسط  20هزار تومان به ازای
هر ثانیه بفروشید بیش از  24میلیون
تومان درآمد خواهید داشت؛ البته همه
چیز وابسته به کیفیت کار شما و موفقیت
در بازاریابی است.

بازی هایی برای مسائل جدی
هفته بعد هــم در دنــیــای جــذاب بــازی
سیر خــواهــیــم کــرد و دربــــاره موضوع
روز ایــن دنیا یعنی بــازی وارســــازی یا
 gamificationصحبت خواهیم کرد.
حوزه ای که اگرچه بازی است اما برای
حل مسائل و مشکالت دنیای واقعی و
جدی استفاده می شود.
* بـــرای کــســب اطــاعــات بیشتر
دربــاره کسب و کارها و عضویت در
کانال ایده های کسب و کار از شماره
 09035186745در تلگرام
استفاده کنید.
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