
    SSeeaarrcchhiinngg  tthhee  IInntteerrnneett  wwiitthh  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
  

  RRooggeerr  CC..  FFlliicckk  
UUttaahh  VVaalllleeyy  

PPAAFF  UUsseerrss  GGrroouupp  
SSaattuurrddaayy,,  FFeebb..  1122,,  22000055  

      
  

  IIss  tthheerree  aannyy  ““wwiissddoomm””  ttoo  uussiinngg  tthhee  
IInntteerrnneett  ffoorr  ffaammiillyy  hhiissttoorryy  rreesseeaarrcchh??  
  WWhhyy??  

  
WWhhyy  UUssee  tthhee  IInntteerrnneett??  
TThhee  IInntteerrnneett  wwiillll  aallllooww  yyoouu::  
  ttoo  bbee  mmuucchh  mmoorree  pprroodduuccttiivvee  iinn  yyoouurr  

rreesseeaarrcchh  eeffffoorrttss,,  
  ttoo  eexxtteenndd  yyoouurr  ttaalleennttss,,  sskkiillllss,,  aanndd  aabbiilliittiieess  

ttoo  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  aanndd  eexxtteennddeedd  ffaammiillyy  
mmeemmbbeerrss,,  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  
aabboovvee  aallll,,    
  ttoo  ttaakkee  aa  qquuaannttuumm  lleeaapp  iinnttoo  tthhee  wwoorrkk  ooff  

tthhee  mmiilllleennnniiuumm  bbyy  bbeeiinngg  ooff  sseerrvviiccee  ttoo  tthhoossee  
wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  oonn..  

  
WWhhaatt  iiss  tthhee  IInntteerrnneett??    
  TThhee  IInntteerrnneett  iiss  aa  ccoolllleeccttiioonn  ooff  eelleeccttrroonniicc  

nneettwwoorrkkss  uusseedd  ttoo  ttrraannssffeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  
ddiiggiittaall  ffoorrmm  ffrroomm  oonnee  llooccaattiioonn  ttoo  aannootthheerr,,  
mmuucchh  lliikkee  tthhee  tteelleepphhoonnee  ssyysstteemm  wwiitthh  wwhhiicchh  
wwee  aarree  ffaammiilliiaarr..  
  SSeeee  hhttttpp::////wwwwww..hhppcccc..ggoovv//ffnncc//iinntteerrnneett..jjppgg          

  
PPrreelliimmiinnaarriieess    
  TToo  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  uusseerr  ooff  tthhee  IInntteerrnneett  yyoouu    

nneeeedd  ttoo  kknnooww””::    
––  HHooww  ttoo  nnaavviiggaattee  iinn  aa  ““WWiinnddoowwss””  

eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  yyoouurr  mmoouussee  aanndd  tthhee  
kkeeyybbooaarrdd..  

––  HHooww  ttoo  uussee  aa  ““BBrroowwsseerr””  ttoo  nnaavviiggaattee  tthhee  
IInntteerrnneett  

  FFoorr  bbrroowwsseerr  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeee::  
hhttttpp::////wwwwww..lleeaarrnntthheenneett..ccoomm//eenngglliisshh//hhttmmll//
1122bbrroowwsseerr..hhttmm  ..    

 
SSeeaarrcchhiinngg  tthhee  IInntteerrnneett  
  TThheerree  aarree  bbaassiiccaallllyy  ttwwoo  mmaajjoorr  wwaayyss  ooff  

sseeaarrcchhiinngg  tthhee  IInntteerrnneett  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn::  

––  BByy  uussiinngg  aa  SSEEAARRCCHH  EENNGGIINNEE  ((ssuucchh  aass  
ggooooggllee..ccoomm))  

––  BByy  uussiinngg  CCAATTAALLOOGGSS  oorr  DDIIRREECCTTOORRIIEESS  
((ssuucchh  aass  tthhee  oonneess  llooccaatteedd  aatt  

ggooooggllee..ccoomm,,  YYaahhoooo..ccoomm,,  
CCyynnddiisslliisstt..ccoomm,,  eettcc..))  

 
IInntteerrnneett  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
  AA  ssiimmppllee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  sseeaarrcchh  eennggiinnee  iiss  

tthhaatt  iitt  iiss  pprroopprriieettaarryy  ssooffttwwaarree  wwhhiicchh  
ggaatthheerrss  aanndd  iinnddeexxeess  wweebb  ssiitteess  oonn  tthhee  
IInntteerrnneett..  
  TTwwoo  mmaajjoorr  ttyyppeess  ooff  sseeaarrcchh  eennggiinneess  aarree  

uusseedd::  
––  GGeenneeaallooggiiccaall  sseeaarrcchh  eennggiinneess  --  tthhoossee  

ddeessiiggnneedd  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  llooccaattiinngg  ffaammiillyy  
hhiissttoorryy  

––  PPooppuullaarr  sseeaarrcchh  eennggiinneess  --  wwhhiicchh  aarree  
uusseedd  ttoo  aacccceessss  nneeaarrllyy  aallll  ttyyppeess  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..      

  
PPrreemmiieerr  oorr  PPooppuullaarr  IInntteerrnneett  SSeeaarrcchh  
EEnnggiinneess::    
GGooooggllee    wwwwww..ggooooggllee..ccoomm  
AAllttaa  VViissttaa  wwwwww..aallttaavviissttaa..ccoomm  
AAlllltthheewweebb              wwwwww..aalllltthheewweebb..ccoomm//  
DDooggppiillee    wwwwww..ddooggppiillee..ccoomm//  
YYaahhoooo    wwwwww..yyaahhoooo..ccoomm//  
WWeebbccrraawwlleerr                  wwwwww..wweebbccrraawwlleerr..ccoomm//iinnffoo..wwbbccrrwwll//    
  
SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
  UUssee  ccoommppuutteerr  pprrooggrraammss  ttoo  ccoommppiillee  

kkeeyywwoorrddss  ffrroomm  wweebb  ssiitteess  ttoo  ppllaaccee  tthheemm  iinn  
mmaassssiivvee  iinnddeexxeess..  
  SSccaann  tthhee  kkeeyywwoorrddss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  

ppllaacceedd  iinn  tthhee  iinnddeexxeess..  
  LLiinnkk  tthhee  kkeeyywwoorrddss  bbaacckk  ttoo  tthhee  wweebb  ppaaggeess..  

  
SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
TToo  bbeeggiinn  wwiitthh::  
  SSeeaarrcchh  ffoorr  aa  ttooppiicc  wwiitthh  wwhhiicchh  yyoouu  aarree  

ffaammiilliiaarr..  
  UUssee  sseeaarrcchh  eennggiinneess  iinnttuuiittiivveellyy..    
  UUssee  ddiiffffeerreenntt  sseeaarrcchh  eennggiinneess  ffoorr  tthhee  ssaammee  

kkeeyy  wwoorrddss..  
  EExxaammiinnee  tthhee  HHEELLPP  ssccrreeeennss  wwhheenn  tthhee  

iinnttuuiittiioonn  rruunnss  oouutt..    



  EExxaammiinnee  aaddvvaanncceedd  ffeeaattuurreess  aass  wweellll..  
  UUssee  aa  ttuuttoorriiaall..  

 
HHooww  ttoo  FFiinndd  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  &&  TTuuttoorriiaallss  
  TToo  ffiinndd  sseeaarrcchh  eennggiinneess  eenntteerr::  

––  ““sseeaarrcchh  eennggiinneess””  
  TToo  ffiinndd  aa  sseeaarrcchh  eennggiinnee  ttuuttoorriiaall,,  eenntteerr::  

––  ““ggooooggllee  ttuuttoorriiaall””  

––  ““aallttaavviissttaa  ttuuttoorriiaall””  

––  ““hhoottbboott  ttuuttoorriiaall””    
  

PPrreeppaarriinngg  YYoouurr  SSeeaarrcchh  
LLeeaarrnn  hhooww  ttoo  pprreeppaarree  yyoouurr  sseeaarrcchh  bbyy::  
  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  mmaaiinn  ccoonncceeppttss  iinn  yyoouurr  

ttooppiicc..  
  DDeetteerrmmiinniinngg  ssyynnoonnyymmss,,  aalltteerrnnaattee  ssppeelllliinnggss,,    

  aanndd  vvaarriiaanntt  wwoorrdd  ffoorrmmss..    
  EExxaammppllee::  

    GGeeoorrggee  DDuukkee      
    GGeeoorrggee  JJoonnaatthhaann  DDuukkee      
    GGeeoorrggee  JJ..  DDuukkee      
    
AAnnootthheerr  eexxaammppllee  ooff  vvaarriiaattiioonnss  ooff  
SSppeelllliinngg::  
  PPhhiilloo  FFaarrnnsswwoorrtthh………………………………………………....……88,,669900  hhiittss  
  ““PPhhiilloo  FFaarrnnsswwoorrtthh””…………………………………………....……22,,558800  hhiittss  
  ““PPhhiilloo  TT..  FFaarrnnsswwoorrtthh””……………………………………......44,,663300  hhiittss  
  ““PPhhiilloo  TTaayylloorr  FFaarrnnsswwoorrtthh””……………………....          ..553377  hhiittss  
  ““PPhhiilloo  FFaarrnnsswwoorrtthh””  OORR  ““PPhhiilloo  TT..  FFaarrnnsswwoorrtthh””                                              

OORR  ““PPhhiilloo  TTaayylloorr  FFaarrnnsswwoorrtthh””………………1177,,220000    hhiittss  
  ““PPhhiilloo  TT..  FFaarrnnsswwoorrtthh    ggeenneeaallooggyy..………………115511  hhiittss  
  OOrr  aannootthheerr  aapppprrooaacchh  iiss  ttoo  uussee  tthhee  ttiillddee  ((~~))..    

EExxaammppllee::  ““PPhhiilloo  TT..  FFaarrnnsswwoorrtthh””  
~~ggeenneeaallooggyy……22331100  HHIITTSS  

LLiimmiitt  aaggaaiinn  bbyy  uussiinngg  wwhhaatt  tteerrmmss??  
    
SSeeaarrcchh  SSttrraatteeggiieess  
LLeeaarrnn  HHooww  ttoo  uussee  ggoooodd  sseeaarrcchh  ssttrraatteeggiieess  aanndd  

tteecchhnniiqquueess  ttoo::  
  NNaarrrrooww  aanndd  bbrrooaaddeenn  yyoouurr  sseeaarrcchh  
  EElliimmiinnaattee  iirrrreelleevvaanntt  wweebb  ssiitteess  
  PPuusshh  tthhee  mmoosstt  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn    ttoo  

tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  lliisstt  
  UUssee  BBoooolleeaann  ooppeerraattoorrss  wwhheenn  nneecceessssaarryy  

    
NNaarrrroowwiinngg  yyoouurr  sseeaarrcchh::  
  NNaarrrrooww  yyoouurr  sseeaarrcchh  bbyy  uussiinngg  ....  [[ttwwoo  

ppeerriiooddss  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ddaatteess]]  

––  EExxaammppllee::  ““pphhiilloo  ffaarrnnsswwoorrtthh””  
11990077....11997711  

  AAddddiittiioonnaall  ddeessccrriippttiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoouulldd  bbee  
aaddddeedd  ttoo  tthhee  sseeaarrcchh,,  ssuucchh  aass  ssppoouussee’’ss  
nnaammee,,  ppllaaccee  ooff  bbiirrtthh,,  eettcc..  

 

BBoooolleeaann  OOppeerraattoorrss    
  WWiitthh  ggooooggllee..ccoomm  aallll  kkeeyy  wwoorrddss  aarree  ttrreeaatteedd  

aass  ““AANNDD””  qquueerriieess..  ((TThhee  ++  ssiiggnn  oorr  ““AANNDD””  
aarree  nnoott  nneecceessssaarryy))  
  SSuuppppoorrttss  ““OORR””  qquueerriieess  iiff  iinn  ccaappss..  
  CCaann  uussee  mmiinnuuss  ssiiggnn  ((  --  ))  ttoo  eelliimmiinnaattee  wwoorrddss  

((ddooeessnn’’tt  aallwwaayyss  wwoorrkk))  
  IImmpplliieedd  BBoooolleeaann  llooggiicc  uusseess  tthhee  ssiiggnnss  ++  oorr  ––  

 
PPhhrraassee  SSeeaarrcchhiinngg  
  UUssee  qquuoottaattiioonn  mmaarrkkss  ((““      ””))  ffoorr  pphhrraassee  

sseeaarrcchhiinngg,,  aalltthhoouugghh  nnoott  aallwwaayyss  nneecceessssaarryy  
iinn  GGooooggllee  ssiinnccee  iitt  uusseess  aann  ““AANNDD””  mmooddee..  
  YYoouu  ccaann  ccoommbbiinnee  qquuoottaattiioonn  mmaarrkkss  wwiitthh  

BBoooolleeaann  ooppeerraattoorrss  
  ““AAddvvaanncceedd  MMooddee””  ffoorr  sseeaarrcchhiinngg  uussuuaallllyy  hhaass  

aa  bbooxx  ffoorr  pphhrraassee  sseeaarrcchhiinngg  
 
EExxttrraa  tthhiinnggss  yyoouu  ccoouulldd  ttrryy::  
  UUssee  tthhee  ttwwoo  ddoottss  oorr  ppeerriiooddss  bbeettwweeeenn  ttwwoo  

ddaatteess  ttoo  hheellpp  nnaarrrrooww  yyoouurr  sseeaarrcchh,,  ee..gg..,,    
11662200....11770000..  DDooeessnn’’tt  aallwwaayyss  wwoorrkk  wweellll,,  bbuutt  
ttrryy  iitt..  
  WWiillddccaarrdd  ffeeaattuurree  ((**))  wwoorrkkss  wwiitthh  ssoommee  

sseeaarrcchh  eennggiinneess,,  bbuutt  nnoott  ootthheerrss..  
    TThhee  TTiillddee  ((~~))  iiss  ffuunnccttiioonnaall  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  

ssyynnoonnyymmss  ttoo  ggeenneerriicc  wwoorrddss  lliikkee  
““ggeenneeaallooggyy””..  UUssee  oofftteenn..  

  
PPrreelliimmiinnaarriieess::  
  SSeelleecctt  aa  sseeaarrcchh  eennggiinnee  ttoo  uussee..  
  YYoouurr  IInntteerrnneett  PPrroovviiddeerr  wwiillll  aallwwaayyss  ssuuppppllyy  

yyoouu  wwiitthh  aann  IInntteerrnneett  sseeaarrcchh  eennggiinnee..  
  UUssee  iitt  ttoo  llooccaattee  ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  CCoommppaarree  yyoouurr  ffiinnddiinnggss  wwiitthh  tthhee  uussaaggee  ooff  aa  

sseeccoonndd  sseeaarrcchh  eennggiinnee..  
  TTrryy  uussiinngg  GGooooggllee..ccoomm  aass  aa  ccoommppaarriissoonn..  

  
FFooccuuss  oonn  GGooooggllee  
GGooooggllee  FFaaccttss::  
  11..55  bbiilllliioonn  ppaaggeess  aarree  iinnddeexxeedd..  
  RReettuurrnnss  aa  hhiigghh  nnuummbbeerr  ooff  rreelleevvaanntt  ppaaggeess..  
  PPaaggeess  aarree  rraannkkeedd  bbaasseedd  oonn  nnuummbbeerr  ooff  

““hhiigghh  qquuaalliittyy””  lliinnkkss  TTOO  tthhee  ppaaggeess  
  TThhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  sseeaarrcchh  eennggiinnee  oonn  tthhee  

IInntteerrnneett  
  
GGooooggllee  
  GGooooggllee..ccoomm  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  sseeaarrcchh  

eennggiinneess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..  
  GGooooggllee  iiss  eeaassyy  ttoo  uussee..  
  GGooooggllee  ooffffeerrss  mmaannyy  ssiiddee--bbeenneeffiittss..  
  YYoouu  ccaann  ddoowwnnllooaadd  aa  ffrreeee  ttoooollbbaarr..  
  YYoouu  ccaann  mmaakkee  iitt  yyoouurr  hhoommee  ppaaggee  ffoorr  

sseeaarrcchhiinngg..  



AAcccceessss  ttoo  GGooooggllee  
  AAnn  ggooooggllee  iiccoonn  mmaayy  aallrreeaaddyy  bbee  oonn  yyoouurr  

ddeesskkttoopp  oorr  WWeebb  bbrroowwsseerr,,  oorr  
  YYoouu  ccoouulldd  ttyyppee  iinn  wwwwww..ggooooggllee..ccoomm,,  oorr    
  YYoouu  ccoouulldd  ssiimmppllyy  ddoowwnnllooaadd  tthhee  FFRREEEE  

GGooooggllee  TToooollbbaarr,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  pprreeffeerrrreedd  
wwaayy,,  bbyy  ggooiinngg  ttoo::    
hhttttpp::////ttoooollbbaarr..ggooooggllee..ccoomm    

  
GGooooggllee  TToooollbbaarr  
TThhee  TToooollbbaarr  wwiillll::  
  SSppeeeedd  uupp  tthhee  sseeaarrcchh  pprroocceessss  
  OOffffeerr  aa  ppoopp--uupp  aadd  bblloocckkeerr  
  PPrroovviiddee  vvaarriioouuss  ooppttiioonnss  ffoorr  sseeaarrcchhiinngg  
  AAllllooww  qquuiicckk  aacccceessss  ttoo  ssiitteess  vviissiitteedd  
  AAllllooww  yyoouu  ttoo  sseett  ““pprreeffeerreenncceess””  aanndd  

llaanngguuaaggee  
  

AAppppeeaarraannccee  ooff  TToooollbbaarr  
  TThhee  GGooooggllee  TToooollbbaarr  wwiillll  aappppeeaarr  oonn  nneeaarrllyy  

eevveerryy  wweebb  ssiittee  yyoouu  vviissiitt..  
  NNoottee  iittss  llooccaattiioonn  aatt  tthhee  FFaammiillyySSeeaarrcchh  wweebb  

ssiittee,,  wwwwww..ffaammiillyysseeaarrcchh..oorrgg,,  oorr  aannyy  ootthheerr  
ssiittee  yyoouu  mmaayy  vviissiitt..  
  IItt  ddooeess  nnoott  ttaakkee  tthhee  ppllaaccee  ooff  yyoouurr  aaddddrreessss  

bbaarr..                                                                                                  
  
SSaammppllee  SSeeaarrcchh  wwiitthh  GGooooggllee::  
  TToo  sshhooww  hhooww  ttoo  ffiinndd  aann  aanncceessttoorr  nnaammeedd  

SSaammuueell  SSmmiitthh  
  TToo  sshhooww  hhooww  ttoo  nnaarrrrooww  aa  sseeaarrcchh  wwiitthh  

qquuaalliiffiieerrss  ffoorr  ssuucchh  aa  ccoommmmoonn  nnaammee..  
  
SSeeaarrcchhiinngg  wwiitthh  QQuuaalliiffiieerrss  
  UUssee  QQuuaalliiffiieerrss  wwhheenn  sseeaarrcchhiinngg  ffoorr  ccoommmmoonn  

ssppeelllliinnggss  ooff  nnaammeess,,  ii..ee..,,  SSmmiitthh,,  BBrroowwnn,,  
JJoonneess,,  eettcc..  
  QQuuaalliiffiieerrss  aarree  tthhee  wwoorrddss  yyoouu  sseelleecctt  wwhhiicchh  

yyoouu  tthhiinnkk  wwoouulldd  ffuurrtthheerr  hheellpp  ttoo  iiddeennttiiffyy  
yyoouurr  aanncceessttoorr,,  ssuucchh  aass::  
––  AA  ssppoouusseess  nnaammee  
––  AA  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  oorr  ddeeaatthh  oorr  mmaarrrriiaaggee  
––  AA  tteerrmm  ssuucchh  aass::  cceennssuuss,,  ttoowwnn,,  ccoouunnttyy,,  

ssttaattee,,  ttyyppee  ooff  eevveenntt,,  eettcc..  
––  TThheerree  aarree  mmaannyy  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  tteerrmmss  

yyoouu  ccoouulldd  uussee..  
  
EExxppaannddiinngg    SSeeaarrcchheess  wwiitthh  GGooooggllee::  
  UUssee  ffeewweerr  qquuaalliiffiieerrss,,  oorr  
  UUssee  tthhee  ttiillddee  ((~~))  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  ssyynnoonnyymmss  
  EExxaammppllee::  

––    SSuussaann  HHaalleess              ((2277,,770000  hhiittss  ––  ttoooo  
mmaannyy))  

––  ““SSuussaann  HHaalleess””          ((449933  hhiittss  ––  pprroobbaabbllyy  
ttoooo  mmaannyy))  

––  ““SSuussaann  HHaalleess””  ggeenneeaallooggyy        ((1133  hhiittss  ––  
ttoooo  ffeeww))  

––  ““SSuussaann  HHaalleess””  ~~ggeenneeaallooggyy  ((117700  hhiittss  ––  
jjuusstt  rriigghhtt))  

  
LLooccaattiinngg  TToommbbssttoonneess  
UUssiinngg  GGooooggllee  
  AAccttuuaall  iimmaaggeess  ooff  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  

ttoommbbssttoonneess  ccaann  bbee  vviieewweedd..      
  VVoolluunntteeeerr  ggrroouuppss  aanndd  ffaammiillyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  

aarree  mmaakkiinngg  tthheessee  iimmaaggeess  aavvaaiillaabbllee,,  vviiaa  
UUSSGGeennWWeebb..  
  MMoosstt  ttoommbbssttoonnee  iinnssccrriippttiioonnss  oonn  tthhee  

IInntteerrnneett  aappppeeaarr  iinn  ttyyppeessccrriipptt  ffoorrmm  
  
LLaanngguuaaggee  TToooollss    
oonn  GGooooggllee  
  CCaann  sseeaarrcchh  ppaaggeess  wwrriitttteenn  iinn  ddoozzeennss  ooff  

llaanngguuaaggeess..  
  CCaann  ttrraannssllaattee  tteexxtt  ((ssoommeewwhhaatt  aaddeeqquuaatteellyy))  

oorr  WWeebb  ppaaggeess  ffrroomm  FFrreenncchh,,  SSppaanniisshh,,  
GGeerrmmaann,,  IIttaalliiaann,,  aanndd  PPoorrttuugguueessee  ttoo  
EEnngglliisshh..  
  VVeerryy  uusseeffuull  wwhheenn  llooookkiinngg  aatt  ““ffoorreeiiggnn””  

nneewwss,,  bbiibblliiooggrraapphhiieess,,  bbiiooggrraapphhiieess,,  eettcc..  
  
UUssee  GGooooggllee  aass  aa  PPhhoonnee  DDiirreeccttoorryy  
  DDiirreecctt  LLooookk--uupp::  ttyyppee  iinn  aa  ppeerrssoonnss  nnaammee  

ffoolllloowweedd  bbyy  cciittyy  aanndd  ssttaattee,,  ee..gg..,,  RRooggeerr  
FFlliicckk,,  OOrreemm,,  UUTT..  
  AAllssoo,,  ffoorr  aa  RReessiiddeennttiiaall  PPhhoonnee  BBooookk::  ttyyppee  iinn  

rrpphhoonneebbooookk::FFlliicckk,,  OOrreemm,,  UUTT  
  FFoorr  aa  RReevveerrssee  LLooookk--uupp,,  ttyyppee  iinn  tthhee  

tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr,,  ee..gg..,,  880011--222255--44994433  
  GGooooggllee  ddooeess  hheellpp  yyoouu  rreemmoovvee  yyoouurr  nnuummbbeerr  

ffrroomm  tthheessee  lliissttiinnggss,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  ggeett  iitt  
ttoottaallllyy  ooffff  tthhee  wweebb..  
  OOrr  aa  ggeenneerraall  aaddddrreessss  llooookk--uupp  ccaann  bbee  mmaaddee  

wwiitthh  aannyy  sseeaarrcchh  eennggiinnee  bbyy  uussiinngg  
wwwwww..441111..ccoomm  

  
EExxaammppllee  ooff  LLooccaattiinngg  OOrriiggiinnaall  
DDooccuummeennttss::  
  LLooccaattee  aa  mmaarrrriiaaggee  rreeccoorrdd  ooff  JJoohhnn  RRaabbbb  aanndd  

AAnnnniiee  iinn  HHiillllssbboorroouugghh  CCoouunnttyy,,  FFlloorriiddaa,,  
aabboouutt  11888822..  
  UUssee  aass  aa  sseeaarrcchh  qquueerryy::  ““HHiillllssbboorroouugghh  

CCoouunnttyy””  FFlloorriiddaa  ““MMaarrrriiaaggee  RReeccoorrddss””  
  RReeffeerrss  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh  FFlloorriiddaa  

SSppeecciiaall  CCoolllleeccttiioonnss  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  
  
  
  
  
  



EExxaammpplleess  ooff  wwhhaatt  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  tthhee  
IInntteerrnneett::  
  CCoommppiilleedd  ssoouurrcceess  

––  FFaammiillyy  HHiissttoorriieess  
––  GGeenneeaallooggiieess::  ppeeddiiggrreeeess    aanndd  ffaammiillyy  

ggrroouupp  sshheeeettss    
––  GGEEDDCCOOMM  FFiilleess  
––  LLDDSS  OOrrddiinnaanncceess  
––  BBiiooggrraapphhiieess  
––  PPiiccttuurreess  ooff  aanncceessttoorrss,,  ttoommbbssttoonneess,,  

hhoouusseess,,  ffaammiillyy  mmeemmoorraabbiilliiaa,,  llooccaalliittiieess  ooff  
iinntteerreesstt  

––  VVooiiccee  cclliippss,,  vviiddeeoo  cclliippss,,  mmuussiicc  
––  IInnddeexxeess  aanndd  ttrraannssccrriippttiioonnss  ooff  rreeccoorrddss  
––  TTuuttoorriiaallss  ffoorr  lleeaarrnniinngg  hhooww  ttoo  ddoo  ffaammiillyy  

hhiissttoorryy  
 
  OOrriiggiinnaall  RReeccoorrddss  

––  CCeerrttiiffiiccaatteess  ooff  BBiirrtthh,,  MMaarrrriiaaggee,,  aanndd  
DDeeaatthh  

––  CCeennssuuss  mmaannuussccrriippttss  

––  JJoouurrnnaallss  aanndd  DDiiaarriieess  

––  HHaannddwwrriitttteenn  lleetttteerrss  

––  CCooppiieess  ooff  oorriiggiinnaall  ddooccuummeennttss  ffrroomm  
mmiiccrrooffiillmm  

––  AAnnyy  ssccaannnneedd  ddooccuummeennttss,,  ii..ee..,,  wwiillllss,,  
nnootteess,,  cceerrttiiffiiccaatteess,,  eettcc..    

  
GGooooggllee  OOppttiioonnss  ttoo  eexxpplloorree::  
  GGooooggllee  LLiinnkkss  

––    AAddvvaanncceedd  SSeeaarrcchh  

––    GGooooggllee  IImmaaggeess  

––    GGooooggllee  GGrroouuppss  

––    WWeebb  DDiirreeccttoorryy  

––    GGooooggllee  NNeewwss  

––    GGooooggllee  AAnnsswweerrss  

––    BBllooggggeerr..ccoomm  

––    ZZeeiittggeeiisstt  

––    SSeeaarrcchh  PPrreeffeerreenncceess  

––    LLaanngguuaaggee  TToooollss  
    
OOtthheerr  OOppttiioonnss  ((ccoonnttiinnuueedd))  
  OOppttiioonnss  ttoo  SSeett::  

––    DDrroopp  ddoowwnn  sseeaarrcchh  hhiissttoorryy  
––    HHiigghhlliigghhtt  BBuuttttoonn  
––    WWoorrdd  FFiinndd  BBuuttttoonnss  

  PPaaggee  IInnffoorrmmaattiioonn  

––    PPaaggee  RRaannkk  
––    PPaaggee  RRaannkk  DDiissppllaayy  

  AAcccceessssoorriieess::  
––    PPooppuupp  BBlloocckkeerr  
––    BBlloogg  TThhiiss!!  
––    NNeewwss  BBuuttttoonn  

  CCoonnffiigguurraattiioonn  
––    OOppttiioonnss  BBuuttttoonn    

  
MMeettaa--SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
  WWiillll  sseeaarrcchh  sseevveerraall  sseeaarrcchh  eennggiinneess  aatt  oonnccee..  
  CCaann  bbee  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhiicchh  sseeaarrcchh  

eennggiinnee  bbrriinnggss  tthhee  mmoosstt  rreelleevvaanntt  rreessuullttss..  
  WWoorrkkss  bbeesstt  wwiitthh  ssiimmppllee  sseeaarrcchheess  rraatthheerr  

tthhaann  ccoommpplleexx  sseeaarrcchheess..  
 
EExxaammpplleess  ooff  MMeettaa--SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess::  
  DDooggppiillee  ((1144  sseeaarrcchh  eennggiinneess  &&  ssuubbjjeecctt  

ddiirreeccttoorriieess))  SSeeee  AAddvvaanncceedd  SSeeaarrcchh  ffoorr  eeaacchh  
oonnee..  hhttttpp::////wwwwww..ddooggppiillee..ccoomm      

    
  VViivviissiimmoo  ((88  sseeaarrcchh  eennggiinneess  &&  ssuubbjjeecctt  

ddiirreeccttoorriieess))  hhttttpp::////wwwwww..vviivviissiimmoo..ccoomm    
  
  MMeettaaccrraawwlleerr  ((77  sseeaarrcchh  eennggiinneess  &&  ssuubbjjeecctt  

ddiirreeccttoorriieess))  hhttttpp::////wwwwww..mmeettaaccrraawwlleerr..ccoomm    
    
SSuummmmaarryy  
  UUssee  wwiissddoomm  aanndd  rreeccoorrdd  tthhee  bbeesstt  

tteecchhnniiqquueess  ffoorr  aacccceessssiinngg  wweebb  ssiitteess..  
  BBooookkmmaarrkk  tthhee  ssiitteess  oorr  kkeeeepp  aa  sseeppaarraattee  

ttaabbllee  ooff  wweebb  ssiitteess  aanndd  tthheeiirr  ddeessccrriippttiioonnss..  
  SSeelleecctt  tthhee  mmoosstt  rreelleevvaanntt  kkeeyywwoorrddss  wwhhiicchh  

ddeessccrriibbee  yyoouurr  ttooppiicc..  
  KKnnooww  hhooww  ttoo  uussee  sseevveerraall  sseeaarrcchh  eennggiinneess,,  

nnoott  jjuusstt  oonnee..          
  UUssee  tthhee  ttiillddee  ((~~))  ffoorr  ccoommmmoonn  ggeenneerriicc  

ssyynnoonnyymmss..      
––  EExxaammppllee::        ~~ggeenneeaallooggyy  

  
      


