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Kutatás 

A Kutatás munkaablak 
Miközben gépünkön dolgozunk, gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy valamiről 

azonnal információt kell szereznünk. Előfordulhat, hogy egy árfolyamra van szüksé-
günk, de az is, hogy egy tudományos adat kell. És természetesen kellhet egy adott szó 
más nyelvű megfelelője vagy egyszerűen csak egy másik szinonimája. 

A Kutatás munkaablakot ezekben a helyzetekben tudjuk jól hasznosítani, nincs 
szükségünk ugyanis arra, hogy megkeressük a lexikont, a szinonima szótárt, vagy 
elindítsuk munka közben a böngészőt. A Kutatás munkaablak megtalálható valamennyi 
Office alkalmazásban, bár gyakran külön meg sem kell keresnünk. 

Példa: A szinonima szótár használata 
Különösen szövegszerkesztésben fordulhat elő, hogy egy szót túl gyakran haszná-

lunk, és szeretnénk egy másikra cserélni. Ilyenkor a következőképpen járhatunk el. 
Nyomjuk le az ALT gombot, és az egérrel kattintsunk az adott szóra. 

Megjelenik ugyan a Kutatás munkaablak, de egyelőre nem mondtuk meg, hogy mit 
tegyen az adott szóval, ezért gördítsük le a Minden kézikönyv melletti nyilat, és 
válasszuk ki a Szinonimaszótár: Magyar lehetőséget (bal oldali ábra). 

  
Ekkor a munkaablakban megjelennek a szinonimák. Válasszuk ki azt, amelyiket 

szeretnénk, kattintsunk rá, és a helyi menüből válasszuk ki a Beszúrás gombot, ha az 
eredeti szót erre akarjuk módosítani. 

Példa: Pénzügyi adat megkeresése 
Tegyük fel, hogy munka közben hirtelen szükségünk lenne arra, hogyan alakult a 

dollár árfolyama az euró árfolyamához képest. Ekkor nyilván a dokumentumban már 
szerepel valahol az Euro szó. Nyomjuk le az ALT gombot, majd kattintsunk rá a szóra az 
egér bal gombjával.  

A Kutatás munkaablak ezúttal is magától megnyílik, ám nem az árfolyamot kapjuk 
(hiszen ne mondtuk még meg, hogy mit is akarunk az Euro szóval), ezért gördítsük le a 
Minden kézikönyv melletti nyilat, és válasszuk Az összes üzleti és pénzügyi témájú 
webhely lehetőséget! Ekkor az ablakban már tényleg megjelenik a kívánt árfolyam, s ha 
az Insert Price gombra kattintunk, a szövegbe is beszúrja. 
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Ha végiggörgetjük a munkaablakot és a képernyő alján további információk között 
válogathatunk. Ha például a Charts 1 year lehetőségre kattintunk, átlépünk a böngé-
szőbe, és a jobb oldali panelban megkapjuk azt a grafikont, amely megmutatja, hogy 
hogyan alakult az elmúlt egy évben a dollár árfolyama az euróhoz képest. 

   
 

Példa: Tudományos adat keresése 
Példánkban egy csillagászati tárgyú cikket írunk, amelyhez szükségünk lenne a 

Hubble távcsővel kapcsolatos információkra. 
Természetesen ebben is a Hubble szóra kattintunk az egér bal gombjával, miközben 

lenyomva tartjuk az ALT gombot. Ezúttal a munkaablak listájából válasszuk a Minden 
kutatási webhely lehetőséget! Ekkor a munkaablak alsó részén webcímek és a hozzá tar-
tozó rövid leírások jelennek meg, s ha valamelyiket kiválasztjuk, átlépünk a böngészőbe. 

A böngésző speciális módon nyílik meg, két panelra van osztva. A bal oldali 
panelban látjuk a Kutatás munkaablak által is felkínált webhelyek leírását é címét, míg a 
jobb oldali panelban már a kiválasztott webhely tartalma jelenik meg. 

 
 


