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VOKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To VOKI μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα avatar και να ηχογραφήσουμε ή 

να πληκτρολογήσουμε αυτά που θέλουμε να λέει. Στη συνέχεια μπορεί να ενσωματωθεί σε 

Blog, ιστοσελίδα, παρουσίαση ή να παίξει αυτόνομα. 

Avatar: είναι ένα εικονίδιο αντιπροσωπευτικό του χρήστη που το επιλέγει. Τα avatars 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλος μέρος των υπηρεσιών του Web (π.χ Blogs, Forums κ.α) 

συνοδεύοντας τον κάτοχο τους. Μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας avatar από τη συλλογή 

του Voki ή να δημιουργήσετε το δικό σας από οποιαδήποτε δική σας φωτογραφία. 

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επισκεφτείτε το site: www.voki.com και 

δημιουργείστε λογαριασμό όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Πατάω REGISTER 

για να 

δημιουργήσω 

νέο λογαριασμό 

 

http://www.voki.com/
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Στο παράθυρο που εμφανίζεται, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πατήστε 

. 

 

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δημιουργία ενός νέου voki, πατώντας την επιλογή 

. 
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Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο έχουμε τις εξής δυνατότητες: 

 

 

 

1. Επιλογή χαρακτήρα  

 

 

 
 

 

1. Επιλέγω φιγούρα μέσα από τη μεγάλη συλλογή που μου παρέχει το voki. Οι 

χαρακτήρες είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες (π.χ. καρτούν, ζώα, πολιτικοί, 

διάσημοι, κ.ά.). Επίσης μπορώ να επιλέξω να εμφανίζονται μόνο οι αντρικοί, μόνο 

οι γυναικείοι ή και τα δύο φύλλα χαρακτήρων. 

 

 

 

1.Επιλέγω χαρακτήρα 

που μου αρέσει από τη 

μεγάλη γκάμα 

χαρακτήρων που 

διαθέτει το voki. 

Οι χαρακτήρες είναι χωρισμένοι σε 

κατηγορίες (π.χ. φανταστικοί, ζώα, 

διάσημοι, κτλ). Αλλάζω κατηγορία 

χαρακτήρων πατώντας στο βέλος. 

Δυνατότητα αλλαγής μαλλιών Δυνατότητα αλλαγής χειλιών 

Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών  

χαρακτηριστικών προσώπου 

Δυνατότητα τροποποίησης 

χειλιών, μύτης, σώματος, 

ύψους, ματιών, σχήματος 

κεφαλιού, καθώς και των 

χρωμάτων τους 

Δυνατότητα αλλαγής 

του σκηνικού που 

βρίσκεται πίσω από το 

χαρακτήρα 

Δυνατότητα αλλαγής 

χρώματος στο πλαίσιο 

του avatar. 
Δημοσίευση του avatar. 
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2. Τροποποίηση φιγούρας  

 

 

2. Αφού επιλέξω τη φιγούρα που προτιμώ, έχω τη δυνατότητα να τροποποιήσω τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου, τα μαλλιά της, το στυλ ντυσίματος, τα ρούχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού ολοκληρώσω τη διαμόρφωση του χαρακτήρα που έχω επιλέξω πατάω το 

κουμπί . 

Δυνατότητα αλλαγής στυλ 

ντυσίματος 

Δυνατότητα αλλαγής ρούχων 

Δυνατότητα αλλαγής καπέλου 

Δυνατότητα αλλαγής γυαλιών 

Δυνατότητα επιλογής αξεσουάρ 
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3. Ο χαρακτήρας μιλάει!  

Στη συνέχεια μπορώ να προσθέσω φωνή στο χαρακτήρα μου. Έχω τις παρακάτω 

εναλλακτικές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Προσθήκη φωνής με πληκτρολόγηση κειμένου  

 

 
 

 

Αν θέλουμε να μιλήσει ελληνικά ο χαρακτήρας μας: 

Προσθήκη φωνής μέσω 

τηλεφώνου (Δεν συνιστάται) 

Προσθήκη φωνής με 

πληκτρολόγηση κειμένου 

Προσθήκη φωνής μέσω 

μικροφώνου 

Προσθήκη φωνής μέσω 

αρχείου ήχου 

Πληκτρολογώ τα λόγια που 

θέλω να πει το avatar. 

Επιλέγω με ποια προφορά 

θέλω να μιλάει, π.χ. αγγλική, 

ελληνική, κτλ 

Δυνατότητα επιλογής φωνής 

(π.χ. αντρική, γυναικεία, 

βραχνή, λεπτή, κτλ) 

Πατώντας το  ακούω το 

avatar και κάνω δοκιμές, 

αλλάζοντας το κείμενο που 

έχω πληκτρολογήσει 

Δυνατότητα προσθήκης εφέ 

στη φωνή του avatar, π.χ. ηχώ 
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Κατά την πληκτρολόγηση κειμένου που αντιστοιχεί στα λόγια του χαρακτήρα 

σας πρέπει να προσέχετε να συλλαβίζετε τα λόγια όπως τα ακούμε και όχι με 

την ορθογραφία τους, όπως δηλ. έχουμε συνηθίσει να τα γράφουμε. Σκεφτείτε 

ότι έχετε απέναντί σας έναν Άγγλο που πρέπει βλέποντας το κείμενο που έχετε 

πληκτρολογήσει να το προφέρει στα ελληνικά. …Δεν είναι και πολύ εύκολο! 

Όταν έχω ολοκληρώσει τα λόγια του avatar πατάω και πάλι . 

 

3.2 Προσθήκη φωνής μέσω μικροφώνου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ηχογραφημένο μήνυμα δεν μπορεί να ξεπερνάει σε διάρκεια τα 60 

δευτερόλεπτα. 

Όταν έχω ολοκληρώσει τα λόγια του avatar πατάω και πάλι . 

 

3.3 Προσθήκη φωνής μέσω αρχείου ήχου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μιλάω και ηχογραφώ τα 

λόγια που θέλω να πει το 

avatar. 

Πατώντας το  ακούω το 

avatar και κάνω δοκιμές, 

αλλάζοντας την ηχογράφηση. 

Επιλέγω το αρχείο ήχου από 

τη θέση που το έχω 

αποθηκεύσει και πατάω 

. 

Πατώντας το  ακούω το 

avatar και κάνω δοκιμές. 

Λίστα με ηχογραφημένα 

μηνύματα ή αρχεία που έχω 

κάνει upload. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία ήχου που επιλέγω πρέπει να είναι μορφής wma, pcm, mp3 ή 

wav.  

Όταν έχω ολοκληρώσει τα λόγια του avatar πατάω και πάλι . 

4. Αλλαγή σκηνικού  

4.1 Από τη συλλογή του VOKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού επιλέξω σκηνικό πατάω . 

 

4.2 Χρησιμοποιώντας δική μου εικόνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία εικόνας που μπορώ να επιλέξω πρέπει να είναι μορφής jpeg. 

Όταν έχω ολοκληρώσει το σκηνικό του avatar πατάω και πάλι . 

 

Επιλέγω το αρχείο εικόνας 

από τη θέση που είναι 

αποθηκευμένο και πατάω 

. 

Τα σκηνικά είναι χωρισμένα σε 

κατηγορίες (π.χ. ταξίδια, φύση, 

εσωτερικά, εξωτερικά, κτλ). 

Αλλάζω κατηγορία σκηνικών 

πατώντας στο βέλος. 

Για να επιλέξω σκηνικό από 

τη συλλογή του Voki. 

Για να χρησιμοποιήσω δική 

μου εικόνα ως σκηνικό. 
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5. Αλλαγή χρώματος πλαισίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού επιλέξω χρώμα για το πλαίσιο του avatar πατάω . 

6. Δημοσίευση του Voki 

To Voki μάς παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε το avatar που έχουμε 

δημιουργήσει, προκειμένου να το μοιραστούμε με φίλους ή να το επικοινωνήσουμε 

δημοσίως. Αυτό μπορεί να γίνει είτε δημοσιεύοντας το χαρακτήρα σε κάποια 

ιστοσελίδα, στο προφίλ μας σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) ή 

απλώς σε κάποιο σύνδεσμο που μας παρέχει το voki, τον οποίο θα 

γνωστοποιήσουμε στους φίλους μας, ώστε να το επισκεφθούν. 

Για να δημοσιεύσουμε το χαρακτήρα που έχουμε δημιουργήσει πατάμε . 

 

 

 

 

 

 

Επιλογή χρώματος πλαισίου 

από τα έτοιμα χρώματα της 

συλλογής του VOKI. 

Επιλέγω τι μέγεθος θα έχει 

το πλαίσιο του avatar στη 

σελίδα που θα το 

δημοσιεύσω (μικρό, μεσαίο 

ή μεγάλο). 

Δυνατότητα αυτόματης 

δημοσίευσης σε κάποιο από 

τους αναγραφόμενους 

ιστότοπους. 

Έτοιμος ο κώδικας που 

χρησιμοποιώ σε περίπτωση 

που θέλω να δημοσιεύσω το 

avatar σε δική μου 

ιστοσελίδα (απλά κάνω 

copy-paste). 

Δυνατότητα επιλογής νέου 

link όπου θα είναι 

δημοσιευμένο το avatar και 

μπορεί να το επισκεφθεί 

οποιοσδήποτε. 


