
Οικιακή Ομάδα στα Windows 7, σε 3+1 Απλά Βήματα 

 

πηγή: http://www.pcsteps.gr/      Συγγραφέας: Άγγελος Κυρίτσης 

 Αν θέλουμε να μοιραστούμε αρχεία ή τη χρήση ενός εκτυπωτή σε ένα τοπικό δίκτυο, ο ευκολότερος 

τρόπος είναι δημιουργώντας μια οικιακή ομάδα στα Windows 7. Στον οδηγό αυτό θα δούμε πώς να 

δημιουργήσουμε μία νέα οικιακή ομάδα στον υπολογιστή μας, και πώς να μεταφέρουμε τις ρυθμίσεις της 

σε ένα δεύτερο υπολογιστή. 

 Οικιακή ομάδα στα Windows 7: Βήμα 1ο. Οικιακό Δίκτυο 

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο δικτύου κάτω δεξιά στην μπάρα εργασιών και επιλέγουμε "Άνοιγμα Κέντρου 
δικτύου και κοινής χρήσης" 

Περίπτωση 1η: Ο υπολογιστής βρίσκεται ήδη σε οικιακό δίκτυο 

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, αν το δίκτυό μας είναι "Οικιακό δίκτυο", κάνουμε κλικ στην "Οικιακή 
ομάδα" κάτω αριστερά. 

 

http://www.pcsteps.gr/
http://www.pcsteps.gr/author/angelos-kyritsis/


Στην επόμενη οθόνη κάνουμε κλικ στη "Δημιουργία οικιακής ομάδας" 

 

Στη συνέχεια, προχωράμε στο 2ο Βήμα 

Περίπτωση 2η: Ο υπολογιστής βρίσκεται σε δίκτυο άλλου τύπου 

Αν το δίκτυό μας ΔΕΝ είναι οικιακό δίκτυο, είναι "Δίκτυο εργασίας" ή "Δημόσιο δίκτυο", κάνουμε κλικ 
επάνω του. 

 

Στις επιλογές των δικτύων επιλέγουμε το Οικιακό δίκτυο. 

 



Το σύστημα θα μας πάει αυτόματα στη διαδικασία για τη δημιουργία οικιακής ομάδας. 

Βήμα 2ο. Δημιουργία οικιακής ομάδας 

Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε τι θέλουμε να μοιραστούμε με τους άλλους υπολογιστές στο 
τοπικό δίκτυο, και μετά πατάμε "Επόμενο". 

 

Η οικιακή μας ομάδα έχει δημιουργηθεί, και τα Windows μας εμφανίζουν έναν κωδικό πρόσβασης, που 
θα τον χρειαστούν οι άλλοι υπολογιστές για να συμμετέχουν στην ομάδα. 

Αντιγράφουμε κάπου τον κωδικό πρόσβασης, και πατάμε "τέλος" 

 

Πλέον έχουμε μια οικιακή ομάδα στα windows 7! 

Βήμα 2+1 (προαιρετικό). Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

Αν χάσαμε ή ξεχάσαμε τον κωδικό που δημιούργησαν τα Windows, ή απλά θέλουμε να βάλουμε κάποιο 
δικό μας, πηγαίνοντας ξανά στην "Οικιακή ομάδα" (με τις οδηγίες στο 1ο βήμα) βλέπουμε πως έχουν 
εμφανιστεί αρκετές επιπλέον επιλογές. 



 

Μπορούμε να κάνουμε προβολή του προηγούμενου κωδικού πρόσβασης, ή να κάνουμε κλικ στην 
"Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης" για να βάλουμε έναν δικό μας. 

Επιλέγοντας την αλλαγή, το σύστημα μας προειδοποιεί πως οι άλλοι χρήστες της ομάδας θα 
αποσυνδεθούν. Επιλέγουμε ξανά την "Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης" 

 

Γράφουμε το νέο κωδικό, που φροντίζουμε να είναι αρκετά ισχυρός, ιδιαίτερα αν το τοπικό μας δίκτυο 
είναι στημένο με WiFi. "Επόμενο". 



 

Για έναν τέλειο κωδικό μεγάλης πολυπλοκότητας που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, δείτε τον οδηγό μας για "Το 
τέλειο password". 

Τέλος, τα Windows επιβεβαιώνουν την αλλαγή του κωδικού, και κάνουμε κλικ στο "Τέλος" 

 

Βήμα 3ο. Προσθήκη υπολογιστών στην οικιακή ομάδα 

Η οικιακή ομάδα στα Windows 7 έχει νόημα μόνο αν είναι να προσθέσουμε και άλλους υπολογιστές σε 
αυτή. 

Έχοντας ανοιχτό τον πρώτο υπολογιστή, πηγαίνουμε στον δεύτερο υπολογιστή (που τον έκανα κόκκινο, 
για να ξεχωρίζει), και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του δικτύου->Άνοιγμα Κέντρου δικτύου και κοινής 
χρήσης. 

http://www.pcsteps.gr/1245-pws-na-exete-to-teleio-password/
http://www.pcsteps.gr/1245-pws-na-exete-to-teleio-password/


 

Φροντίζουμε κι αυτός ο υπολογιστής να είναι έχει ρυθμισμένο το δίκτυο ως Οικιακό δίκτυο και 
επιλέγουμε την "Οικιακή Ομάδα". 

 

Το σύστημα αναγνωρίζει πως υπάρχει ήδη μια οικιακή ομάδα στο δίκτυο. Κάνουμε κλικ στη "Συμμετοχή 
τώρα" 

 

Επιλέγουμε και σε αυτόν τον υπολογιστή τι θέλουμε να μοιραστούμε, "Επόμενο". 



 

Στην επόμενη οθόνη βάζουμε τον κωδικό πρόσβασης στην οικιακή ομάδα, και πατάμε επόμενο. 

 

Έχοντας γράψει σωστά τον κωδικό, μας εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχίας. 

 



Τώρα, έχουμε πρόσβαση στις "Βιβλιοθήκες" των άλλων υπολογιστών στην ομάδα, στο βαθμό που έχουν 
επιλέξει να μοιραστούν τις εικόνες, τα έγγραφα, τη μουσική, τα βίντεο, και τους εκτυπωτές τους. 

 

 

 


