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UUssiinngg  GGeenneeaallooggiiccaall  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess    
UUVVPPAAFF  UUsseerrss  GGrroouupp  

RRooggeerr  CC..  FFlliicckk  
SSaattuurrddaayy,,  MMaarrcchh  1122,,  22000055  

      
GGeenneeaallooggiiccaall  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
AA  ssiimmppllee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  sseeaarrcchh  eennggiinnee  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  
pprroopprriieettaarryy  ssooffttwwaarree  wwhhiicchh  ggaatthheerrss  aanndd  iinnddeexxeess  wweebb  
ssiitteess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  oorr  iinnddeexxeess  iittss  oowwnn  ssiitteess..  
  
TTwwoo  mmaajjoorr  ttyyppeess  ooff  sseeaarrcchh  eennggiinneess  aarree  uusseedd::  

––  GGeenneeaallooggiiccaall  sseeaarrcchh  eennggiinneess  wwhhiicchh  aarree  ddeessiiggnneedd  
ttoo  eexxaammiinnee  ggeenneeaallooggiiccaall  ddaattaa  wwiitthhiinn  aa  ddaattaabbaassee  
rraatthheerr  tthhee  eennttiirree  IInntteerrnneett..  

––  PPooppuullaarr  oorr  IInntteerrnneett  sseeaarrcchh  eennggiinneess  wwhhiicchh  aarree  
ddeessiiggnneedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  eennttiirree  IInntteerrnneett  ffoorr  aannyy  
ssuubbjjeecctt;;  bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoonnttaaiinneedd  iinn  aa  ggeenneeaallooggiiccaall  ddaattaabbaassee..          

 
IInntteerrnneett  DDiirreeccttoorriieess  
DDiirreeccttoorriieess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  rreeffeerr  ttoo  wweebb  ssiitteess  wwhhiicchh  
aarrrraannggee  iinnffoorrmmaattiioonn  bbyy  ssuubbjjeecctt  oorr  ttooppiicc  iinncclluuddiinngg  
rreeffeerreenncceess  ttoo  sseeaarrcchh  eennggiinneess,,  ssuucchh  aass::  

––  wwwwww..YYaahhoooo..ccoomm    
––  wwwwww..ccyynnddiisslliisstt..ccoomm    

AA  DDiirreeccttoorryy  iiss  aa  ppoorrttaall  ttoo  wweebb  ssiitteess  aanndd//oorr  sseeaarrcchh  
eennggiinneess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..    
 
          
LLooccaattee  GGeenneeaallooggiiccaall  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  bbyy  UUssiinngg  aa  
DDiirreeccttoorryy  oorr  SSeeaarrcchh  EEnnggiinnee  
UUssee  CCyynnddiisslliisstt  aass  aa  ddiirreeccttoorryy::  

––  OOnn  ffiirrsstt  ppaaggee  ooff  wwwwww..CCyynnddiisslliisstt..ccoomm    ,,  ssccrroollll  ttoo  
sseeaarrcchh  eennggiinnee,,  tthheenn  sseelleecctt  ggeenneeaallooggyy  sseeaarrcchh  
eennggiinneess..  

UUssee  GGooooggllee  aass  aann  IInntteerrnneett  sseeaarrcchh  eennggiinnee::  
––  AAtt  wwwwww..GGooooggllee..ccoomm  ,,  ttyyppee::  

““ggeenneeaallooggiiccaall  sseeaarrcchh  eennggiinneess””,,  oorr  
““ggeenneeaallooggyy  sseeaarrcchh  eennggiinnee””  

 
UUssee  wwwwww..ggooooggllee..ccoomm    ttoo  LLooccaattee  ggeenneeaallooggiiccaall  sseeaarrcchh  

eennggiinneess  bbyy  eenntteerriinngg::  
““ggeenneeaallooggiiccaall  sseeaarrcchh  eennggiinneess””,,  oorr  
““ggeenneeaallooggyy  sseeaarrcchh  eennggiinnee””  

  
  

TTeesstt  tthhee  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
TThhee  iiddeeaall  tthhiinngg  ttoo  ddoo,,  wwhhiicchh  iiss  uussuuaallllyy  nnoott  ddoonnee  aatt  aallll,,  

bbuutt  ssoommee  ddoo  iitt,,  iiss  ttoo  nnoottee  tthhee  ““hhiittss””  rreettrriieevveedd::  
WWiitthh  eeaacchh  sseeaarrcchh  eennggiinnee  sseelleecctteedd,,  llooookk  ffoorr  tthhee  ssaammee  
iinnddiivviidduuaall  oorr  ssuurrnnaammee..  
DDeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ““hhiittss””  oorr  rreeffeerreenncceess  ((wweebb  
ssiitteess))  llooccaatteedd..  
NNoottee  tthhee  ttyyppeess  ooff  rreeffeerreenncceess,,  ii..ee..,,  nnaammeess  aappppeeaarriinngg  iinn  
iinnddeexxeess,,  ddooccuummeennttss,,  ppeerrssoonnaall  wweebb  ssiitteess,,  eettcc..    

    
LLoogg  tthhee  sseeaarrcchh  eennggiinneess  uusseedd,,  bbyy::  

––  mmaakkiinngg  aa  ttaabbllee  mmaaddee  wwiitthh  yyoouurr  wwoorrdd  pprroocceessssiinngg  
pprrooggrraamm  ((uussee  tthhee  ccooppyy  ffeeaattuurree)),,  oorr  

––  bbooookkmmaarrkkiinngg  tthhee  sseeaarrcchh  eennggiinnee  ssoo  yyoouu  ccaann  
rreettuurrnn  ttoo  iitt  eeaassiillyy..  

NNoottee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreelleevvaanntt  rreeffeerreenncceess  ((hhiittss))  ssoo  yyoouu  
ccaann  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ccoommee  bbaacckk  ttoo  
tthhee  sseeaarrcchh  eennggiinnee,,  aallssoo  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  
ssiittee..  YYoouu  ccaann  aallssoo  pprriinntt  tthhee  ppaaggee  aanndd  mmaakkee  nnootteess  oonn  iitt..  
 
GGeenneeaallooggiiccaall  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  
TThheessee  eennggiinneess  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  sseeaarrcchh  ssppeecciiffiicc  rreeccoorrdd  

ccoolllleeccttiioonnss,,  nnoott  tthhee  eennttiirree  IInntteerrnneett  ((aarrrraannggeedd  
aallpphhaabbeettiiccaallllyy))::  

wwwwww..aacccceessssggeenneeaallooggyy..ccoomm//  
wwwwww..aanncceessttrraallffiinnddiinnggss..ccoomm//    
wwwwww..aanncceessttrryy..ccoomm    ((ffrreeee  aatt  FFHHCC’’ss))  
wwwwww..ccoouussiinnccoonnnneecctt..ccoomm//    
wwwwww..ffaammiillyysseeaarrcchh..ccoomm  
wwwwww..ggeenneeaallooggyy--ggeenneeoollooggyy..nneett//ggeenneeaallooggyy--lliinnkkss..hhttmmll  
wwwwww..ggeenneeaallooggyy..ccoomm      
wwwwww..ggeenneeaallooggyy..ccoomm//lliinnkkss    
wwwwww..ggeenneeaallooggyyhhoommeeppaaggee..ccoomm  
wwwwww..ggeenneeaallooggyyrreeggiisstteerr..ccoomm  
wwwwww..ggeenneeaallooggyysseeaarrcchh..oorrgg  
wwwwww..ggeenneeaallooggyysseeaarrcchh..ccoomm//ppoorrttaallss..hhttmm    
wwwwww..ggeenneeaallooggyyttooddaayy..ccoomm//sseeaarrcchh//iinnddeexx..hhttmmll    
wwwwww..ggeenneeaallooggyyttoooollbbooxx..ccoomm//    
wwwwww..ggeenneeaanneett..oorrgg//    
wwwwww..ggeenneexxcchhaannggee..oorrgg//iinnddeexx..pphhpp  
wwwwww..ggeennsseeaarrcchheerr..ccoomm//ggeennsseeaarrcchheerr..hhttmmll    
wwwwww..hheerriittaaggeeqquueessttoonnlliinnee..ccoomm      
wwwwww..mmyyttrreeeess..ccoomm      
wwwwww..rraanndd..oorrgg//aabboouutt//ccoonnttaaccttss//ppeerrssoonnaall//GGeenneeaa//  
wwwwww..rraatt..ddee//kkuuiijjsstteenn//nnaavviiggaattoorr//  
wwwwww..rroooottsswweebb..ccoomm  
wwwwww..rroooottsswweebb..ccoomm//~~uussggeennwweebb//nneewwsseeaarrcchh..hhttmm    
wwwwww..rroooottsswweebb..ccoomm//~~rrwwgguuiiddee//    
wwwwww..ssuurrnnaammeeffiinnddeerr..ccoomm  
wwwwww..ssuurrnnaammeewweebb..oorrgg//    
wwwwww..UUSSGGeennWWeebb..oorrgg  
wwwwww..wwoorrllddggeennwweebb..oorrgg//    
  
  
OOtthheerr  IInntteerreessttiinngg  MMiisscceellllaanneeoouuss  SSiitteess::    
hhttttpp::////oolliivveettrreeeeggeenneeaallooggyy..ccoomm//iinnddeexx..sshhttmmll    
wwwwww..ggeenneeaallooggyy..ccoomm//bbiioo//iinnddeexx..hhttmmll    
wwwwww..ccyynnddiisslliisstt..ccoomm//sseeaarrcchh..hhttmm##GGeenneeaallooggyy    
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MMeettaa--SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  ffoorr  GGeenneeaallooggyy  
wwwwww..rraatt..ddee//kkuuiijjsstteenn//nnaavviiggaattoorr//    
hhttttpp::////oouurrwwoorrlldd..ccoommppuusseerrvvee..ccoomm//hhoommeeppaaggeess//ccaaccuullmmaann//
MMuullttiiggeenn..hhttmm    
  
FFoorr  aa  ggoooodd  lliisstt  ooff  sseeaarrcchh  eennggiinneess  aanndd  mmeettaa--sseeaarrcchh  
eennggiinneess  ccoonnssuulltt::  
  hhttttpp::////ccuuii..uunniiggee..cchh//mmeettaa--iinnddeexx..hhttmmll    
  
EExxaammpplleess  
SSeelleecctt  aanncceessttoorrss  wwhhiicchh  yyoouu  kknnooww  ssoommeetthhiinngg  aabboouutt  ssoo  
yyoouu  ccaann  rreeccooggnniizzee  wwhheenn  yyoouu  hhaavvee  mmaaddee  aa  ‘‘hhiitt’’  oonn  aann  
IInntteerrnneett  wweebb  ssiittee..  
SSeelleecctt  tthhee  nnaammee  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  aanncceessttoorrss  ttoo  uussee  wwiitthh  
tthhee  ggeenneeaallooggiiccaall  sseeaarrcchh  eennggiinneess::  

––  MMaatttthhiiaass  FFaarrnnsswwoorrtthh,,  oorr  
––  JJeerreemmiiaahh  MMeeaacchhaamm,,  oorr  
––  JJoonnaatthhaann  OOllddhhaamm  DDuukkee,,  oorr  
––  FFlliicckk  oorr  ssoommee  ootthheerr  ffaammiillyy  ssuurrnnaammee  
  

  
AAcccceessss  GGeenneeaallooggyy  ––  aa  FFrreeee  GGeenneeaallooggyy  RReessoouurrccee  
  wwwwww..aacccceessssggeenneeaallooggyy..ccoomm    
  
SSeeaarrcchh  iiss  bbyy  ssuurrnnaammee,,  bbuutt  ccaann  aallssoo  uussee  ggiivveenn  nnaammee..  
RReeffeerrss  ttoo  oowwnn  ccoolllleeccttiioonnss  aass  wweellll  aass  ootthheerr  ddaattaabbaasseess..  
““NNeeww  ttoo  GGeenneeaallooggyy””  lliinnkk  rreeffeerrss  ttoo  RRoooottssWWeebb..ccoomm  
ttuuttoorriiaallss..  
OOtthheerr  rreeffeerreenncceess  lleeaadd  bbaacckk  ttoo  AAnncceessttrryy..ccoomm  
CCoonnttaaiinnss  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ppuubblliisshheedd  wwoorrkkss  ppuubblliisshheedd  aallll  
oovveerr  tthhee  UU..SS..  
LLiissttss  aa  vvaarriieettyy  ooff  ooppttiioonnss//lliinnkkss..  
  

  
AAnncceessttrraall  FFiinnddiinnggss    

wwwwww..aanncceessttrraallffiinnddiinnggss..ccoomm    
SSeeaarrcchh  iiss  eesssseennttiiaallllyy  bbyy  ssuurrnnaammee..  
MMaannyy  ooppttiioonnss//lliinnkkss  aarree  nnootteedd  ttoo  ootthheerr  rreeccoorrdd  ccoolllleeccttiioonnss,,  
ee..gg..,,  mmaannyy  lliinnkkss  mmaaddee  ttoo  RRoooottssWWeebb..ccoomm  aanndd  
AAnncceessttrryy..ccoomm  ffiilleess..  
TTaakkeess  mmoorree  eeffffoorrtt  ttoo  uussee  tthhaann  eexxppeecctteedd  ssiinnccee  oonnllyy  
ssuurrnnaammeess  aarree  eenntteerreedd  aatt  ffiirrsstt..  LLiinnkkss  aarree  mmaaddee  ttoo  ootthheerr  
ssiitteess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett,,  tthhuuss  tthhiiss  iiss  aa  ppoorrttaall..  
  
AAnncceessttrryy  
        wwwwww..aanncceessttrryy..ccoomm  
AAnncceessttrryy  iiss  llaarrggeesstt  aanndd  mmoosstt  uusseedd  WWeebb  ssiittee  ffoorr  ffaammiillyy  
hhiissttoorryy..  
IItt  iiss  ooffffeerreedd  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  ttoo  FFaammiillyy  HHiissttoorryy  CCeenntteerrss..  
UUsseerrss  ccaann  sseeaarrcchh  aa  mmuullttiittuuddee  ooff  rreeccoorrdd  ccoolllleeccttiioonnss  
ccoonnccuurrrreennttllyy,,  ii..ee..,,  ttyyppeessccrriipptt  iinnddeexxeess  aass  wweellll  aass  oorriiggiinnaall  
mmaannuussccrriippttss..  
MMaannyy  ootthheerr  ffaammiillyy  hhiissttoorryy  wweebbssiitteess  lliinnkk  ttoo  
AAnncceessttrryy..ccoomm..  
CCoommppaannyy  iiss  uunnddeerr  tthhee  uummbbrreellllaa  ooff  MMyyFFaammiillyy..ccoomm,,  
PPrroovvoo,,  UUttaahh..  

  
  

CCoouussiinnCCoonnnneecctt  
  wwwwww..CCoouussiinnCCoonnnneecctt..ccoomm    
CCaann  bbrroowwssee  bbyy  ssuurrnnaammee  aanndd//oorr  rreeggiioonn..  
AA  PPllaaccee  ttoo  PPoosstt  YYoouurr  GGeenneeaallooggyy  QQuueerriieess..  
CCaann  ppoosstt  aa  qquueerryy  oonn  oonnee  ooff  yyoouurr  aanncceessttoorrss..  
PPoossttiinnggss//qquueerriieess  ccaann  bbee  eexxtteennssiivvee..    

  
LLDDSS  CChhuurrcchh  WWeebb  SSiittee      
    wwwwww..ffaammiillyysseeaarrcchh..oorrgg    
UUssee  SSEEAARRCCHH  MMooddee,,  tthheenn  FFaammiillyy  HHiissttoorryy  WWeebb  SSiitteess..  
EEnntteerr  SSuurrnnaammee..    
SSiittee  nnoott  mmaaiinnttaaiinneedd  vveerryy  wweellll..  VVeerryy  lliimmiitteedd..  
CCaann  lliimmiitt  sseeaarrcchh  wwiitthh  rreeccoorrdd  ccaatteeggoorryy  aanndd  llooccaattiioonn..  

  
GGeenneeaallooggyy--ggeenneeoollooggyy..nneett  DDaattaabbaasseess    
  wwwwww..ggeenneeaallooggyy--ggeenneeoollooggyy..nneett//ggeenneeaallooggyy--lliinnkkss..hhttmmll  
LLiissttss  ssoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  ggeenneeaallooggiiccaall  wweebbssiitteess  
oonn  tthhee  IInntteerrnneett  ffoorr  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  rreesseeaarrcchh..  
AAllssoo  hhaass  iinntteerrnnaattiioonnaall  lliinnkkss  ttoo  WWoorrllddGGeennWWeebb  wweebbssiitteess..  
LLiimmiitteedd,,  bbuutt  aa  ggoooodd  ppllaaccee  ttoo  ffiinndd  mmaajjoorr  wweebbssiitteess  ffoorr  
bbeeggiinnnniinngg  yyoouurr  rreesseeaarrcchh..    

  
HHeellmm’’ss  GGeenneeaallooggyy  TToooollbbooxx  
  wwwwww..ggeenneeaallooggyyttoooollbbooxx..ccoomm//    
PPrroovviiddeess  aacccceessss  ttoo  iinnddeexxeedd  aanndd  oorriiggiinnaall  ddooccuummeennttss,,  
ssuucchh  aass  BBoouunnttyy  LLaanndd  WWaarrrraannttss,,  sseelleecctteedd  cceennssuuss  
rreeccoorrddss,,  eettcc..  
PPrroovviiddeess  aann  eexxtteennssiivvee  iinnddeexx  ooff  ssuurrnnaammeess  ffoouunndd  oonn  tthhee  
wweebb..  
AA  ppllaaccee  aanndd  ccaatteeggoorryy  lliisstt  iiss  aallssoo  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  llooccaattiinngg  
wweebbssiitteess..    
  
GGeenneeaallooggyy..ccoomm      
    wwwwww..GGeenneeaallooggyy..ccoomm    
HHaass  aa  rreeaassoonnaabbllyy  ggoooodd  ““LLeeaarrnniinngg  CCeenntteerr””..  
IIss  aa  ppooppuullaarr  ffeeee//ffrreeee  WWeebb  ssiittee..  
HHaass  aa  1144  ddaayy  ttrriiaall  ppeerriioodd  ffoorr  ffrreeee..  
CCoonnnneecctteedd  wwiitthh  FFaammiillyyTTrreeeeMMaakkeerr  pprrooggrraamm..  
HHaass  eexxtteennssiivvee  ppeeddiiggrreeee  ccoolllleeccttiioonn  iinn  WWoorrlldd  FFaammiillyy  TTrreeee  
pprrooggrraamm..  
UUssee  tthhee  ““SSiittee  IInnddeexx””  oorr  ““SSiittee  MMaapp””  ttoo  qquuiicckkllyy  lleeaarrnn  aabboouutt  
tthhee  aavvaaiillaabbllee  ooppttiioonnss..  TThhee  FFaammiillyy  FFiinnddeerr  SSeeaarrcchh  ooppttiioonn  
iiss  vveerryy  vvaalluuaabbllee  wwiitthh  330000,,000000  ssiitteess  vviissiitteedd  ffoorr  ffaammiillyy  
hhiissttoorryy..  ((wwwwww..ggeenneeaallooggyy..ccoomm//iiffffttoopp..hhttmmll  ))  
  
HHeellppffuull  WWeebbssiitteess  ffrroomm  GGeenneeaallooggyy..ccoomm    
  wwwwww..ggeenneeaallooggyy..ccoomm//lliinnkkss  ::  
OOvveerr  5500kk  wweebbssiitteess  aarree  lliisstteedd  ffoorr::  

––  BBeeggiinnnneerrss  
––  SSuubbjjeecctt  ddiirreeccttoorriieess::  ppeeooppllee,,  ppllaacceess,,  ggeeooggrraapphhiicc,,  

hhooww--ttoo  hheellppss,,  bbooookkss  aanndd  mmaaggaazziinneess..  
––  SSuupppplliieess  aanndd  SSeerrvviicceess  

  
TThhee  GGeenneeaallooggyy  HHoommee  PPaaggee      
  wwwwww..ggeenneeaallooggyyhhoommeeppaaggee..ccoomm    
AA  ““WWhhaatt’’ss  NNeeww””  iirrrreegguullaarr  ccuummuullaattiivvee  lliisstt  iiss  kkeepptt..  
AA  ““WWhhaatt’’ss  RReeaallllyy  NNeeww  iinn  GGeenneeaallooggyy  HHoommee  PPaaggeess””  iiss  
kkeepptt  ddaaiillyy  



 3

AAnn  eexxcceelllleenntt  wwaayy  ttoo  kkeeeepp  aabbrreeaasstt  ooff  tthhee  llaatteesstt  aanndd  
ggrreeaatteesstt  wweebbssiitteess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  rreesseeaarrcchh..  

  
TThhee  GGeenneeaallooggyy  RReeggiisstteerr  wwwwww..ggeenneeaallooggyyrreeggiisstteerr..ccoomm  
RReeffeerrss  ttoo  cceemmeetteerryy  lliissttss,,  cciittyy  ddiirreeccttoorriieess,,  mmeessssaaggee  
bbooaarrddss  aanndd  hhaass  aa  ssuurrnnaammee  sseeaarrcchh  ccaappaabbiilliittyy..  
MMaannyy  sseeaarrcchh  bbooxxeess  rreeffeerr  ttoo  aanncceessttrryy..ccoomm..  
CCaann  ssccaann  ddooccuummeennttss  iinn  PPDDFF  ffoorrmmaatt..  
  
GGeenneeaallooggyy  SSeeaarrcchh  aatt::  
  wwwwww..ggeenneeaallooggyysseeaarrcchh..oorrgg  
NNoott  aa  sseeaarrcchh  eennggiinnee  ppeerr  ssee,,  bbuutt  rreeffeerrss  yyoouu  ttoo  
ggeenneeaallooggiiccaall  wweebbssiitteess  tthhaatt  hhaavvee  sseeaarrcchh  eennggiinneess..    
TThheeyy  ccllaaiimm::  ““EEvveerryytthhiinngg  yyoouu  nneeeedd  ffoorr  ggeenneeaallooggiiccaall  
rreesseeaarrcchh  oonnlliinnee””,,  ((nnoott  qquuiittee))..  
  
GGeenneeaallooggyySSeeaarrcchh  
  wwwwww..ggeenneeaallooggyysseeaarrcchh..ccoomm//ppoorrttaallss..hhttmm    
TThhiiss  iiss  nnoott  aa  sseeaarrcchh  eennggiinnee  ppeerr  ssee,,  bbuutt  lliissttss  tthhee  mmoosstt  
ccoommmmoonnllyy  uusseedd  ggeenneeaallooggiiccaall  wweebbssiitteess  wwhhiicchh  hhaavvee  
sseeaarrcchh  eennggiinneess..  
TThhiiss  iiss  aa  ggaatteewwaayy  ffrroomm  wwhhiicchh  yyoouu  ccaann  sseeaarrcchh  aa  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  ggeenneeaallooggiiccaall  wweebbssiitteess  iinnddeeppeennddeennttllyy..  

  
GGeenneeaallooggyyTTooddaayy  
  wwwwww..ggeenneeaallooggyyttooddaayy..ccoomm//sseeaarrcchh//iinnddeexx..hhttmmll  
CCoonnttaaiinnss  sseeccttiioonnss  oonn::  

––  GGeettttiinngg  SSttaarrtteedd  
––  FFaammiillyy  HHiissttoorryy  
––  RReesseeaarrcchh  TToooollss  
––  AAddvvaanncceedd  TTooppiiccss  
––  EEsssseennttiiaallss  
––  OOtthheerr  SSttuuffff  

PPrroovviiddeess  mmaannyy  ggoooodd  rreeffeerreenncceess  ttoo  ccoolllleeccttiioonnss,,  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbyy  uussiinngg  aa  ssuurrnnaammee  aapppprrooaacchh..  
AA  ggoooodd  ppllaaccee  ffoorr  aa  bbeeggiinnnneerr  aanndd  aaddvvaanncceedd  IInntteerrnneett  
rreesseeaarrcchheerr..  

  
GGeenneeaaNNeett  ––  GGeenneeaallooggiiccaall  DDaattaabbaassee  NNeettwwoorrkk  
    wwwwww..ggeenneeaanneett..oorrgg//    
FFrreeee  aanndd  FFeeee  bbaasseedd  WWeebb  ssiittee..  
SSeeaarrcchheess  eexxtteerrnnaall  wweebbssiitteess  wwhheerree  tthhee  ssuurrnnaammee  aanndd  
llooccaattiioonn  aappppeeaarrss..    
MMaannyy,,  mmaannyy  lliinnkkss  aarree  pprroovviiddeedd  ttoo  sseeaarrcchh  ffuurrtthheerr..    

  
GGeennEExxcchhaannggee--GGeenneeaallooggyy  EExxcchhaannggee  aanndd  SSuurrnnaammee  

RReeggiissttrryy    
  wwwwww..ggeenneexxcchhaannggee..oorrgg//iinnddeexx..pphhpp  
AA  ppllaaccee  ttoo  ggoo  ttoo  ffiinndd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ssppeecciiffiicc  iinnddiivviidduuaallss  
aass  wweellll  aass  eexxcchhaannggee  yyoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn..  
IIss  aa  nnoonn--ccoommmmeerrcciiaall  WWeebb  ssiittee  wwhheerree  eexxttrraacctteedd  
iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  ppllaacceedd  ttoo  sshhaarree  wwiitthh  ootthheerrss..  
MMuucchh  lliikkee  tthhee  UUSSGGeennWWeebb  pprrooggrraamm..  
AA  lliittttllee  ccuummbbeerrssoommee  ttoo  uussee,,  bbuutt  ssttaayy  wwiitthh  iitt..  
  
GGeennSSeeaarrcchheerr  
  wwwwww..ggeennsseeaarrcchheerr..ccoomm//ggeennsseeaarrcchheerr..hhttmmll  
AAnn  ““AAllll--iinn--OOnnee  GGeenneeaallooggyy  SSeeaarrcchh  PPaaggee””  

OOnnee--ssttoopp,,  oonn--lliinnee  rreesseeaarrcchh  wwiitthh  oovveerr  aa  hhuunnddrreedd  
ggeenneeaallooggyy  sseeaarrcchh  eennggiinneess,,  ssuurrnnaammeess  ddaattaabbaasseess  aanndd  
iinnddeexxeess  ffrroomm  tthhee  bbeesstt  rreessoouurrcceess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..    
AA  hhuuggee  lliisstt  ooff  ddaattaabbaasseess  wwiitthh  aaccccoommppaannyyiinngg  sseeaarrcchh  
eennggiinneess  lliisstteedd  oonn  tthhee  ssiiddeebbaarr  oonn  lleefftt  ssiiddee  ooff  hhoommee  ppaaggee..  
TThhiiss  WWeebb  ssiittee  wwiillll  kkeeeepp  yyoouu  bbuussyy  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee!!!!  

  
HHeerriittaaggeeQQuueesstt  OOnnlliinnee  
  wwwwww..hheerriittaaggeeqquueessttoonnlliinnee..ccoomm    
FFeeee  bbaasseedd,,  aalltthhoouugghh  ssoommee  FFHHCC’’ss  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  iitt..  
AAnn  eexxcceelllleenntt  ssoouurrccee  ffoorr  sseeaarrcchhiinngg  UU..SS..  cceennssuuss  rreeccoorrddss,,  
ffaammiillyy  hhiissttoorriieess,,  llooccaall  hhiissttoorriieess,,  PPEERRSSII,,  aanndd  
RReevvoolluuttiioonnaarryy  WWaarr  rreeccoorrddss..  
AAvvaaiillaabbllee  ttoo  aannyyoonnee  aatt  tthhee  BBYYUU  LLiibbrraarryy..  BBYYUU  ssttuuddeennttss  
aanndd  ffaaccuullttyy  ccaann  uussee  iitt  ffrroomm  hhoommee..  
AA  ssttrroonngg  ccoommppeettiittoorr  ttoo  AAnncceessttrryy..ccoomm  ffiilleess..  
DDoonn’’tt  oovveerrllooookk  tthhiiss  ppoowweerrffuull  ssoouurrccee..  

  
MMyyTTrreeeess  
  wwwwww..mmyyttrreeeess..ccoomm  
AA  KKiinnddrreedd  KKoonnnneeccttiioonnss  WWeebb  SSiittee  
OOnnee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  lliinneeaaggee  lliinnkkeedd  ((ppeeddiiggrreeee))  ddaattaabbaasseess  
oonn  tthhee  IInntteerrnneett..  
AA  ffeeee--bbaasseedd  WWeebb  ssiittee,,  bbuutt  yyoouu  ccaann  aacccceessss  iitt  ffrreeee  iiff  yyoouu  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ddaattaabbaassee  wwiitthh  yyoouu  oowwnn  ddaattaa  aanndd  bbyy  
ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  eexxttrraaccttiioonn  pprroojjeeccttss..  
OOnnee  ooff  tthhee  bbeetttteerr  wweebbssiitteess  ffoorr  ffaammiillyy  ggeenneeaallooggiieess  
  
RRaanndd  GGeenneeaallooggyy  CClluubb  
  wwwwww..rraanndd..oorrgg//aabboouutt//ccoonnttaaccttss//ppeerrssoonnaall//GGeenneeaa//  
AA  vveerryy  cclleeaann  WWeebb  ssiittee  aanndd  eeaassyy  ttoo  uussee;;  mmoorree  ooff  aa  
ddiirreeccttoorryy..  
PPrroovviiddeess  aacccceessss  ttoo  mmaannyy  ggeenneeaallooggyy  wweebbssiitteess,,  tthheerreeffoorree  
iiss  mmoorree  ooff  aa  ddiirreeccttoorryy  ttoo  ssoommee  ggeenneeaallooggyy  sseeaarrcchh  
eennggiinneess..  
AAnnootthheerr  ggoooodd  WWeebb  ssiittee  ttoo  bbeeggiinn  yyoouurr  rreesseeaarrcchh..    

  
SSuurrnnaammee  NNaavviiggaattoorr  
  wwwwww..rraatt..ddee//kkuuiijjsstteenn//nnaavviiggaattoorr//  
MMoorree  ooff  aa  mmeettaa--sseeaarrcchh  eennggiinnee..    WWiillll  sseeaarrcchh  mmuullttiippllee  
ddaattaabbaasseess  ccoonnccuurrrreennttllyy  ffoorr  yyoouurr  ssuurrnnaammee  ooff  iinntteerreesstt,,  oorr  
jjuusstt  oonnee  ddaattaabbaassee  ooff  yyoouurr  cchhooiiccee..    
GGoooodd  ffoorr  nnaammeess  wwiitthh  uunnuussuuaall  ssppeelllliinnggss..  
VVeerryy  ppoowweerrffuull..  
  
RRoooottssWWeebb  
  wwwwww..rroooottsswweebb..ccoomm    
OOllddeesstt  aanndd  llaarrggeesstt  ffrreeee  ggeenneeaallooggyy  ssiittee,,  nnooww  ssuuppppoorrtteedd  
bbyy  AAnncceessttrryy..ccoomm..  
CCoonnttaaiinnss  bbuuiilltt--iinn  sseeaarrcchh  eennggiinneess  ttoo  mmaannyy  ooff  iittss  ffiilleess  aanndd  
wwiillll  sseeaarrcchh  ootthheerr  ggeenneeaallooggiiccaall  ddaattaabbaasseess  oonn  tthhee  
IInntteerrnneett..  
AA  ggoooodd  ppllaaccee  ttoo  ssttaarrtt,,  bbuutt  ccaann  bbee  aa  lliittttllee  oovveerrwwhheellmmiinngg..  
BBee  ssuurree  ttoo  llooookk  aatt  tthhee  ““GGeettttiinngg  SSttaarrtteedd””  ppaaggeess..  

  
UUSSGGeennWWeebb  AArrcchhiivveess  NNaattiioonnaall  SSeeaarrcchh  EEnnggiinnee  
  wwwwww..rroooottsswweebb..ccoomm//~~uussggeennwweebb//nneewwsseeaarrcchh..hhttmm    
AA    sseeaarrcchh  eennggiinnee  ffoorr  aallll  tthhee  nnaammeess  iinnddeexxeedd  iinn  eeaacchh  tthhee  
UUSSGGeennWWeebb  pprroojjeeccttss  wwiitthhiinn  aa  ssttaattee..  AA  ssttaattee  mmuusstt  bbee  
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sseelleecctteedd..  
YYoouu  ccaann  eenntteerr  ffuullll  nnaammee  oorr  jjuusstt  ssuurrnnaammee..  

  
RRoooottssWWeebb  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

wwwwww..rroooottsswweebb..ccoomm//~~rrwwgguuiiddee//    
AAnn  eedduuccaattiioonnaall  ddiirreeccttoorryy  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ddeettaaiillss  ffoorr  
sseeaarrcchhiinngg  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  rreeccoorrddss..  
PPrroovviiddeess  vvaalluuaabbllee  lliinnkkss  ttoo  ootthheerr  wweebbssiitteess  wwhhiicchh  hhaavvee  
sseeaarrcchh  eennggiinneess..  
AAnn  eexxcceelllleenntt  ppllaaccee  ttoo  rroouunndd  oouutt  yyoouurr  bbaassiicc    kknnoowwlleeddggee  
ooff  ccoolllleeccttiioonnss  ooff  rreeccoorrddss  ffoorr  ggeenneeaallooggiiccaall  rreesseeaarrcchh..  
AA  ggoooodd  ppllaaccee  ttoo  bbeeggiinn  ggeenneeaallooggiiccaall  rreesseeaarrcchh..  

  
SSuurrnnaammee  FFiinnddeerr  
  wwwwww..ssuurrnnaammeeffiinnddeerr..ccoomm  
FFrreeee  ggeenneeaallooggyy  ssuurrnnaammeess  sseeaarrcchh..  
LLiikkee  aa  mmeettaa--sseeaarrcchh  eennggiinnee  iinn  tthhaatt  iitt  wwiillll  lleett  yyoouu  kknnooww  
wwhhiicchh  wweebbssiitteess  ccoonnttaaiinn  yyoouurr  ssuurrnnaammee  ooff  iinntteerreesstt..  

  
SSuurrnnaammee  WWeebb  
  wwwwww..ssuurrnnaammeewweebb..oorrgg//    
BBeehhaavveess  mmuucchh  lliikkee  SSuurrnnaammee  FFiinnddeerr..  
WWiillll  lleett  yyoouu  kknnooww  wwhhiicchh  ddaattaabbaasseess  ccoonnttaaiinn  yyoouurr  
ssuurrnnaammee..  
PPrroovviiddeess  lliinnkkss  ttoo  ffrreeee  aanndd  ffeeee  bbaasseedd  ddaattaabbaasseess..  
RReeffeerrss  hheeaavviillyy  ttoo  AAnncceessttrryy..ccoomm  ddaattaabbaasseess..  

  
UUSSGGeennWWeebb  
  wwwwww..UUSSGGeennWWeebb..oorrgg  
LLiinnkkss  aarree  pprroovviiddeedd  ttoo  eeaacchh  ssttaattee..    
EEaacchh  ssttaattee  hhaass  sseeaarrcchh  eennggiinneess  ((ooff  aa  ssoorrtt))  ttoo  sseeaarrcchh  tthhee  
ddaattaabbaasseess  ccrreeaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssttaattee..  
TThhee  aarrcchhiivveess  ooff  iinnddeexxeedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  eeaacchh  ssttaattee  ccaann  
bbee  ffoouunndd  aatt::  
wwwwww..rroooottsswweebb..ccoomm//~~uussggeennwweebb//nneewwsseeaarrcchh..hhttmm  

  
WWoorrlldd  GGeennWWeebb  PPrroojjeecctt  
  wwwwww..wwoorrllddggeennwweebb..oorrgg//  
TThhiiss  eennttiirree  pprroojjeecctt  iiss  iinn  iittss  iinnffaannccyy..  
IItt  iiss  aa  vvoolluunntteeeerr  pprrooggrraamm  iinnvvoollvviinngg  iinnddeexxiinngg  
ggeenneeaallooggiiccaall  ddaattaa  ffrroomm  rreeccoorrddss  wwoorrllddwwiiddee  aanndd  mmaakkiinngg  
tthheemm  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..  
VVoolluunntteeeerrss  aarree  ddeessppeerraatteellyy  nneeeeddeedd..  
LLiittttllee  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ssoommee  ccoouunnttrriieess..  

  
MMuullttiiGGeenn  ((MMeettaa  SSeeaarrcchh  EEnnggiinnee))  
  hhttttpp::////oouurrwwoorrlldd..ccoommppuusseerrvvee..ccoomm//hhoommeeppaaggeess//ccaaccuullmm

aann//MMuullttiiggeenn..hhttmm    
TThhiiss  mmeettaa  sseeaarrcchh  eennggiinnee  wwiillll  sseeaarrcchh  1100  wweebbssiitteess  aatt  
oonnccee::  

––  AAnncceessttrryy..ccoomm  
––  EElllliiss  IIssllaanndd  DDaattaabbaassee  
––  FFaammiillyy  TTrreeee  MMaakkeerr  
––  GGeennddeexx  
––  GGeenneeaallooggyy..ccoomm  
––  JJeewwiissGGeenn  FFaammiillyy  FFiinnddeerr  
––  KKiinnddrreedd  KKoonnnneeccttiioonnss  
––  LLDDSS  FFaammiillyySSeeaarrcchh  

––  RRoooottss  SSuurrnnaammee  LLiisstt  
––  RRoooott’’ss  WWeebb  WWoorrllddCCoonnnneecctt  PPrroojjeecctt    

  
CCoonncclluussiioonn  
BBeeccoommee  tthhoorroouugghhllyy  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  aa  ffeeww  ggoooodd  wweebbssiitteess..  
CChheecckk  bbaacckk  oonn  wweebbssiitteess  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  
iiff  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  aaddddeedd..  
PPrroocceeeedd  sslloowwllyy  aanndd  ppaattiieennttllyy  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  oobbjjeeccttiivveess  iinn  
mmiinndd..  
LLeeaarrnn  ffrroomm  ootthheerrss..  
SSeeeekk  tthhee  ssppiirriitt  ffoorr  ddiirreeccttiioonn..  
  
  
  

NNootteess  


