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ی ضیوی آلی بِ گرهی هَرد استمبال لرار گرفت. بسیاری از خَاًٌذگاى خاطر ًطاى وردًذ وِ در عیي سِ ٍیرایص اٍل ایي وتاب تَسط جاهعِ

تر دٍست دارًذ. در ایي ٍیرایص در طرح ولی آى تر واربردّای سٌتسی را بیصهٌذ بِ جسئیات هىاًیسوی ّستٌذ، هَارد ٍالعیوِ عاللِحالی

ضذ. در ًتیجِ عٌَاى فرعی وتاب  فراّنّای سٌتسی تری برای تطبیك دادى بسیاری از ًوًََِل اساسی ایجاد وردین وِ در ًْایت فضای بیصتح

وِ اهىاى داضت آخریي تغییر یافت. ّوچٌیي ٌّگام تذٍیي ٍیرایص چْارم تا جایی ای از جسئیات هىاًیسوی ٍ واربردّای سٌتسیهجوَعِبِ 

زٍدی ضیوی آلی را را در ایي وتاب گٌجاًذم. از لضای رٍزگار دخترم ٍیَیي، داًطجَی سال دٍم داًطگاُ هیطیگاى، بِ (9002ال هراجع )تا س

 دست آٍرد.  اًتخاب خَاّذ ورد. هي اهیذٍارم اٍ ایي وتاب هفیذ را در تذارن برای اهتحاًاتص بِ

ّا بِ تبذیل ایي وتاب بِ یه وتاب هرجع ذُ ًَضتٌذ بسیار هذیًَن، پیطٌْادّای آىهي بِ خَاًٌذگاًی وِ پیطٌْادّای خَد را صویواًِ برای بٌ

هفیذ برای داًطجَیاى سال آخر ٍ داًطجَیاى ارضذ ٍ دوتری در سرتاسر دًیا ووه ورد. ٍیرایص دٍم ایي وتاب بِ چیٌی ٍ رٍسی ترجوِ ضذُ 
گیری ورد خَاًی ٍ غلطی واهل را ًوًًََِضتِفلَم در ضروت اَش استیًَس ّستن وِ صویواًِ دستدٍست خَبن درن. اَی. پی است. سپاسگسار

      ًَضتِ رای دستبسیار ارزضوٌذی ارائِ داد. ّوچٌیي از پرٍفسَر دریه ال. جَی. والیَ در داًطگاُ آلبرتا وِ ًصف اٍلیِّای ٍ پیطٌْاد

ی تحمیماتی اسىریپس ٍ ضاگرداًص تاًجا ٍ ًظرات سَدهٌذی ارائِ داد، سپاسگسارم. از پرٍفسَر فیل اس. باراى از هَسسِخَاًی ورد ًوًَِ

ی تْیِ ًَضتِگیری دستخَاًی ٍ غلطًوًَِ خاطرگَلذر، یَضی ایطیْارا، چاد ای. لَیس، جاًاتاى لَوٌر، جَى سیٌذی ضی ٍ یاى بی. سیپل بِ

العادُ افسایص داد. برخی از اضتباّات هوىي است ٍجَد ضاى ویفیت ایي وتاب را فَقوٌن. داًص ٍ ٍلت صرف وردىهیی ًْایی ًیس تطىر ضذُ

 ّا را دارم.ٍلیت آىؤداضتِ باضذ، البتِ هي ضخصاً هس

  ضَم.هثل ّویطِ، از ًمذ ضوا خَضحال هی  
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