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آیــا می دانیــد AMP چیســت و چــه مزایــا و چــه محدودیت هایــی دارد؟ آیــا 
می دانیــد کــه چگونــه می توانیــد در صفحــات وب ســایت خودتــان از AMP اســتفاده 
کنیــد؟ بــا مطالعــه ایــن مقالــه بــا AMP آشــنا خواهیــد شــد و پاســخ ســؤاالتی کــه 

ــد. ــت می آوری ــه دس ــد را ب ــن داری ــه در ذه ــن رابط در ای

ــود  ــل خ ــایت را در موبای ــک وب س ــه ی ــده ک ــش آم ــما پی ــرای ش ــال ب ــا تابه ح آی
ــا  ــی طــول می کشــد؟ آی ــاز شــدن آن خیل ــاز کــرده باشــید و احســاس کنیــد کــه ب ب
حوصله تــان ســر مــی رود؟ آیــا طاقتــان طــاق می شــود و عطــای بــاز کــردن آن ســایت 
 AMP را بــه لقایــش می بخشــید؟ خبــر خــوب اینکــه اگــر همــه از چیــزی موســوم بــه
ــرو  ــا چنیــن مســئله ای روب ــد دیگــر هیــچ کــس ب در ســایت های خــود اســتفاده کنن

نخواهــد شــد. امــا ایــن بــه اصطــاح »AMP« چیســت؟ 
اگــر شــما هــم بــرای خودتــان یــا کســب وکارتان یــک وب ســایت داریــد بایــد در رابطه 
بــا AMP اطاعــات کافــی و وافــی داشــته باشــید و بــرای اســتفاده از آن برنامه ریــزی 

کنیــد. ایــن مطلــب راهنمــای شــما در ایــن مســیر خواهــد بــود.
 

AMP چیست؟
AMP مخفــف عبــارت Accelerated Mobile Pages بــه معنــی »صفحــات موبایلی 
ــرای  ــع یــک اســتاندارد کدنویســی ب ــا پرشــتاب« اســت. AMP در واق شــتاب یافته ی
 HTML ــده از ــه ش ــخه خاص ــک نس ــًا ی ــود و اساس ــوب می ش ــایت ها محس وب س
اســت. طراحــی AMP بــا هــدف حــذف کدهــای ســنگینی کــه مانــع نمایــش ســریع 
وب ســایت می شــوند انجــام شــده تــا صفحــات اینترنتــی بــا ســرعت هــر چه بیشــتری 

بــرای کاربــر نمایــش داده شــوند.
ــا  بــه زبــان ســاده، AMP روشــی بــرای ســبک تر کــردن صفحــات وب ســایت شــما ب
ــا ســرعت بیشــتری در گوشــی های  ــا ب حفــظ ســبک و ســیاق ظاهــری آن هاســت ت

هوشــمند مخاطبانتــان ظاهــر شــوند.
AMP بــرای اولیــن بــار در ســال 2015 میــادی و در هنگامــی معرفــی شــد کــه بخــش 
اعظــم کاربــران اینترنــت بــه جــای اســتفاده از رایانه هــای خــود بــه جســتجو از طریــق 

تلفن هــای همراهشــان روی آورده بودنــد.
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گــوگل در آن زمــان بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه ســرعت ســایت ها بــرای موبایــل 
ــه  ــایت ها و ن ــرای وب س ــه ب ــوگل، ن ــرای گ ــه ب ــت ن ــن وضعی ــت. ای ــد اس ــًا کن واقع
بــرای کاربــران اینترنــت ایــدآل نبــود؛ بنابرایــن بایــد راه چــاره ای پیــدا می شــد. ایــن 

راهــکار، پــروژه ای بــه نــام AMP بــود.
 

 
طرز کار AMP: AMP چگونه سرعت وب سایت ها را افزایش می دهد؟

ــذاری وب ســایت ها  ــروژه AMP، هرچــه ســریع تر شــدن بارگ ــه کار پ ــاز ب هــدف از آغ
ــث  ــه باع ــزی ک ــر چی ــذف ه ــق ح ــدف از طری ــن ه ــود. ای ــل ب ــی های موبای در گوش

ــود. ــرآورده می ش ــده ب ــایت ش ــدی وب س کن
ــار  ــه در کن ــم و صفحــات چندگان ــر حجی ــف، تصاوی ــد افزونه هــای مختل مــواردی مانن
ــد شــدن ســرعت  ــواع اســکریپت های مشــابه باعــث کن جــاوا اســکریپت و ســایر ان
بارگــذاری صفحــه می شــوند. حــذف یــا خاصه ســازی چنیــن مــواردی باعــث مختصــر 

و مفیدتــر شــدن زیرســاخت صفحــه و لــذا بارگــذاری ســریع تر آن خواهــد شــد.
بــر طبــق نتایــج بررســی هایی کــه در پــروژه AMP انجــام گرفتــه، بارگــذاری حــدود 70 
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درصــد صفحــات معمولــی چیــزی بیــن 7 تــا 10 ثانیــه طــول می کشــد؛ امــا ایــن رقــم 
بــرای صفحــات AMP تنهــا یــک ثانیــه اســت.

توجــه داشــته باشــید کــه زمــان بارگــذاری صفحــه بــرای وب ســایت های مرتبــط بــا 
کســب وکار اهمیــت ویــژه ای دارد. آمــار نظرســنجی های مختلــف نشــان می دهــد کــه 
47 درصــد از مشــتریان انتظــار دارنــد کــه صفحــه مــورد نظرشــان در عــرض دو ثانیــه 
یــا کمتــر نمایــش داده شــود و 40 درصــد آن هــا در صورتــی کــه زمــان بارگــذاری یــک 
ــایت  ــاهده آن وب س ــد و از مش ــر نمی مانن ــود منتظ ــتر ش ــه بیش ــه ثانی ــه از س صفح

ــد. ــر می کنن ــرف نظ ص

مقاله مرتبط: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید
 

AMP مزایای استفاده از
اســتفاده از AMP مزایــای مختلفــی را بــرای وب ســایت ها بــه ارمغــان مــی آورد کــه از 

جملــه مهــم تریــن آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 

AMP و سئو: بهبود سئو از طریق AMP -
ــار  ــن انتظ ــه ای ــران ب ــد، کارب ــد باش ــما کن ــایت ش ــر وب س ــه اگ ــه اینک اول از هم
ــل از اینکــه  ــا بارگــذاری شــده و باالخــره نمایــش داده شــود؛ بلکــه قب نمی نشــینند ت
حتــی وب ســایتتان را دیــده باشــند از دکمــه بازگشــت مرورگرشــان اســتفاده می کننــد 
و بــه ســراغ یــک وب ســایت ســریع تر خواهنــد رفــت. دقــت داشــته باشــید کــه اگــر 
کاربــران روی لینکــی از وب ســایت شــما در نتایــج جســتجوی گــوگل کلیــک کننــد، امــا 
ــن  ــد، چنی ــج برگردن ــه صفحــه نتای ــه مجــددًا ب ــد ثانی ــی ســریع و در عــرض چن خیل
رفتــاری از دیــد گــوگل منفــی تلقــی شــده و بــر ســئو تأثیــر منفــی خواهــد گذاشــت.

به عــاوه، هــرگاه صفحاتــی کــه از AMP در آن هــا اســتفاده کرده ایــد در نتایــج 
ــا درج  ــار آن ه ــوص در کن ــت مخص ــک عام ــوند ی ــر می ش ــوگل ظاه ــتجوی گ جس
ــت  ــذاری اس ــه در بارگ ــاالی صفح ــرعت ب ــده س ــان دهن ــود آن نش ــه وج ــود ک می ش
ــاال بــدش نمی آیــد، نظــر مخاطــب را  ــذا از آنجایــی کــه هیــچ کــس از ســرعت ب و ل
بــه خــود جلــب خواهنــد کــرد. ضمنــًا همین طــور کــه بــه تدریــج کاربــران بیشــتری 
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 AMP ــات ــرای صفح ــتری ب ــت بیش ــوند اولوی ــت می ش ــن عام ــای ای ــه معن متوج
ــد شــد. قائــل خواهن

 AMP ــدون ــایت های ب ــتر از س ــایت های AMP بیش ــه س ــز ب ــوگل نی ــاوه، گ به ع
ــه  ــال اینک ــید احتم ــرده باش ــتفاده ک ــر از AMP اس ــی اگ ــن یعن ــت. ای ــد اس عاقه من
ســایتتان در رتبه هــای بهتــری از صفحــات نتایــج جســتجوهای طبیعــی کاربــران قــرار 
بگیــرد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. در کنــار همــه این هــا، در مجمــوع نــرخ تبدیــل 
ــد  ــایت های کن ــه وب س ــبت ب ــریع نس ــایت های س ــل وب س ــاخص های تعام و ش

باالتــر اســت.
در تصویر زیر آیکن AMP در نتایج جستجوی گوگل مشخص شده است:
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بــر طبــق خبرهایــی کــه از گــوگل می رســد، ایــن شــرکت ایندکــس موبایــل محــوری 
را ایجــاد کــرده کــه در آن بــرای ســایت هایی کــه کیفیــت نمایــش آن هــا در موبایــل 

بهتــر اســت در جســتجوهای موبایــل اولویــت قائــل می شــود. 
بــا ایــن همــه AMP هنــوز بــه یکــی از مقتضیــات الزم بــرای داشــتن ســئوی عالــی 
تبدیــل نشــده اســت، امــا بایــد بــه پتانســیل باالیــی کــه در ایــن زمینــه دارد توجــه 

داشــته باشــید.
 

- نمایش در Carousel گوگل
 Carousel در صفحــات وب ســایت خود امــکان نمایش آن هــا در AMP بــا اســتفاده از
ــور  ــه منظ ــد ک ــر نمی دانی ــد. اگ ــم می کنی ــوگل را فراه ــتجوی گ ــج جس ــه نتای صفح
ــاهده  ــه مش ــور ک ــد. همان ط ــه کنی ــر مراجع ــر زی ــه تصوی ــت ب از Carousel چیس
می کنیــد یــک نــوار بــا قابلیــت مــرور افقــی در قســمت باالیــی نتایــج وجــود دارد کــه 
بــا جســتجوی برخــی عبــارات ظاهــر می شــود. بــه ایــن نــوار افقــی، Carousel )بــه 

فارســی: چــرخ و فلــک یــا اســایدر( می گوییــم.
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 AMP تمامــی مــواردی کــه در ایــن بخــش مشــاهده می کنیــد مقــاالت و صفحــات
هســتند و لــذا اگــر شــما هــم در ســایت خــود از AMP اســتفاده کــرده باشــید، فرصتی 
ــرار دارد(  ــم ق ــه ه ــاالی صفح ــا در ب ــه از قض ــمت )ک ــن قس ــش آن در ای ــرای نمای ب

فراهــم خواهــد شــد.
 

- افزایش نرخ تبدیل
ــل توجــه ســرعت  ــان کســب وکار افزایــش قاب ــرای صاحب عمده تریــن مزیــت AMP ب
بارگــذاری ســایت اســت؛ چــرا کــه بارگــذاری کنــد بــه معنــی از دســت رفتــن مشــتری 
ــه  ــه مشــتری ب ــان لحظــه ای ک ــًا در هم ــروش دقیق ــه ســرانجام رســاندن ف اســت. ب
محصــول یــا ســرویس مــورد نظــر نیــاز دارد مشــابه بــا چســباندن نــان بــه تنــور داغ 
در موعــد مناســب اســت و لــذا اهمیــت فراوانــی دارد. بســیاری از مشــتریان در صورتی 
کــه احســاس کننــد کــه ســایت شــما کنــد اســت فــورًا بــه ســراغ رقبــا می رونــد. ایــن 
بــه معنــای از دســت رفتــن چیــزی نزدیــک بــه 40 درصــد از بازدیدکننــدگان موبایلــی 
شماســت کــه در واقــع مشــتریان بالقــوه ای محســوب می شــوند کــه پــول خــود را بــه 

ــد. ــم می کنن ــان تقدی رقیبت
 

- بیشتر دیده شدن
ویتریــن مغازه هــا در جــذب مشــتری تأثیــر بــه ســزایی دارد. در فروشــگاه های آنایــن 
نیــز همین طــور اســت، فقــط وضعیــت نمایــش ویتریــن شــما بــه ســرعت اینترنــت 
ــاً موتورهــای جســتجو، شــبکه های  ــف )مث ــران و شــهرتتان در کانال هــای مختل کارب
ــت  ــه اینترن ــری ک ــه کارب ــد ک ــور کنی ــال تص ــت. ح ــته اس ــل( وابس ــی و ایمی اجتماع
ــر از AMP اســتفاده  ــد؛ اگ ــه ســراغ وب ســایت شــما می آی ــدارد ب ــدان ســریعی ن چن
ــچ  ــورت هی ــر اینص ــود، در غی ــاز می ش ــه ب ــری از ثانی ــایتتان در کس ــید س ــرده باش ک
بعیــد نیســت کــه ویتریــن مجــازی خــوش رنــگ و لعــاب و بــی نقــص شــما اصــاً 

دیــده نشــود کــه بخواهــد تأثیــر خاصــی را از خــود بــر جــا بگــذارد.
 

- ارائه یک تجربه کاربری بهتر
تجربــه کاربــری در اغلــب وب ســایت ها و فروشــگاه های اینترنتــی حــرف اول را 

6

https://modireweb.com


AMP چیست و چه تاثیری در سئوی سایت شما دارد؟

www.modireweb.com

می زنــد. طبیعتــًا یــک وب ســایت کنــد بــا کدهــای اضافــی و محیــط کاربــری ســنگین 
بــا پنجره هــای پــاپ آپ متعــدد بــرای هــر کســی و مخصوصــًا مشــتریان و به خصوص 

در محیــط موبایــل چیــزی جــز کابــوس نمی توانــد باشــد.
ــا ایــن هــدف  ــی )mobile friendly( در ســال 2014 میــادی ب ــوان موبایــل فرندل عن
توســط گــوگل بــه وجــود آمــد کــه صاحبــان وب ســایت ها بــه ارائــه تجربــه کاربــری 
بهتــری بــرای کاربــران موبایــل ترغیــب شــوند. پــس از اســتفاده گســترده از طراحــی 
ــام  ــه ن ــوان دیگــری ب ــه نفــع عن ــی ب ــل فرندل ــوان موبای ــج عن ــه تدری ریسپانســیو، ب
AMP از گردونــه خــارج می شــود. بــه بیــان دیگــر، AMP مرحلــه جدیــدی از بهبــود 
تجربــه کاربــری در موبایــل اســت کــه عــدم اســتفاده از آن بــه معنــای عقــب مانــدن 

ــود. ــوب می ش ــا محس ــه رقب از قافل
 

- AMP برای سایت های فروشگاهی
ــل  ــرای موبای ــه شــده ب ــوای بهین ــا شــده کــه محت ــن اســاس بن ــر ای منطــق AMP ب
بایــد در هــر شــرایطی فــورًا بارگــذاری شــده و نمایــش داده شــود. بــر همیــن مبنــا، 
AMP یــک چارچــوب کاربــردی بــرای ایجــاد صفحــات ســریع بــرای موبایــل ایجــاد 
کــرده اســت. بااین حــال، ضمانتــی بــرای ســازگاری فرمــت AMP بــا وب ســایت های 
ــدارد. ایــن یکــی از واقعیت هــای پــروژه همیشــه در حــال تکامــل  مختلــف وجــود ن
AMP اســت. امــا خبــر خــوب اینکــه بســیاری از اســتدالالتی کــه قباً بــر علیه اســتفاده 
از AMP در ســایت های فروشــگاهی درســت بــود ایــن روزهــا دیگــر محلــی از اعــراب 

نــدارد.
ــه شــده قابلیــت  ــه صفحــات AMP اضاف ــه ب ــی ک ــه امکانات ــه، از جمل ــوان نمون به عن
اســتفاده از آنالیتیکــس اســت. امــروزه بــه لطــف متغیــر amp-analytics، می تــوان 
آمــار آنالیتیکــس صفحــات متکــی بــر AMP را نیــز جمــع آوری کــرد. از ایــن طریــق 
امــکان بررســی عملکــرد هــر صفحــه از نظــر ترافیــک، درآمــدی کــه جــذب کــرده، نــرخ 

کلیــک خــوری و بانــس ریــت )Bounce rate( بــه وجــود می آیــد. 
AMP از صفحــات محصــوالت و دســته بندی های آن هــا نیــز پشــتیبانی می کنــد کــه 
ایــن بــه نوبــه خــود تأثیــر قابــل توجهــی بــر خوشــایندتر شــدن فرآینــد ســفر مشــتری 
خواهــد داشــت. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر بارگــذاری ســایت شــما بیشــتر از 3 
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ثانیــه طــول بکشــد چیــزی نزدیــک بــه 40 درصــد از کاربرانتــان از آن خــارج خواهنــد 
ــر  ــای منتظ ــه ج ــه ب ــد ک ــح می دهن ــتریان ترجی ــد از مش ــاوه، 75 درص ــد. به ع ش
مانــدن بــرای بارگــذاری صفحــه ای کــه از دیــد آن هــا کنــد بــه نظــر می رســد فــورًا بــه 
ســراغ رقبــا برونــد. َمخلــص کام اینکــه بــا توجــه بــه اهمیــت خــاص ســرعت نمایــش 
صفحــات بــرای وب ســایت های تجــاری و فروشــگاهی، AMP یکــی از ضروری تریــن 
ــتفاده  ــد از آن اس ــب وکاری بای ــب کس ــر صاح ــه ه ــود ک ــوب می ش ــی محس ابزارهای

کنــد.
 

 
AMP محدودیت های

ــذا  ــده و ل ــی ش ــوا طراح ــی محت ــن خوانای ــرعت و همچنی ــود س ــرای بهب AMP ب
همان طــور کــه قبــاً ذکــر شــد، کدهــای صفحــات را تــا جایــی کــه امــکان دارد خاصــه 
ــد؛  ــه وجــود می آی ــی در طراحــی صفحــه ب ــن الجــرم محدودیت های ــد. بنابرای می کن

از جملــه:
• فقط جاوا اسکریپت مخصوص AMP اجرا می شود؛

ــا  ــوید ت ــا ش ــه جابج ــه در صفح ــوند ک ــذاری می ش ــی بارگ ــط در صورت ــر فق • تصاوی
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ــی lazy load(؛ ــرد )ویژگ ــرار بگی ــش ق ــه نمای ــوب صفح ــه در چارچ ــر مربوط تصوی
• یک نسخه بی پیرایه و ساده از CSS مورد نیاز خواهد بود.

مقاله مرتبط: تست سرعت سایت با 10 ابزار حرفه ای و ارزشمند
 

چگونه AMP را به وب سایتمان اضافه کنیم؟
روش هــای متنوعــی بــرای پیــاده ســازی AMP در وب ســایت وجــود دارد. اگــر از یکــی 
ــا  ــا جوم ــال ی ــرس، دروپ ــد وردپ ــوب، مانن ــوای محب ــت محت ــتم های مدیری از سیس
ــما را  ــا کار ش ــتفاده از آن ه ــه اس ــد ک ــود دارن ــی وج ــد، افزونه های ــتفاده می کنی اس

ــد. ــت می کن راح
لطفــًا دقــت داشــته باشــید کــه معمــوالً بهتــر اســت در ایــن زمینــه از افــراد متخصــص 

کمــک بگیریــد تــا ایــرادی در نحــوه نمایــش وب ســایتتان بــه وجــود نیایــد.
 

1. استفاده از AMP در وردپرس
وردپــرس بــا تیــم مدیریــت AMP گــوگل قــرارداد دارد و لــذا اضافــه کــردن آن بــه ایــن 
سیســتم مدیریــت محتــوا کار نســبتًا آســانی اســت. اگــر بــا نحــوه نصــب افزونــه در 
وردپــرس آشــنایی داریــد بــه راحتــی می توانیــد ایــن قابلیــت را بــه ســایتتان اضافــه 
ــاد  ــرس زی ــای وردپ ــی از افزونه ه ــه برخ ــید ک ــته باش ــت داش ــال دق ــد. درعین ح کنی
ــه صــورت سفارشــی  ــر طراحــی ســایتتان ب ــد. به عــاوه، اگ ــا AMP ســازگاری ندارن ب
انجــام شــده نیــز معمــوالً بایــد از توســعه دهنــده ای کــه بــا وی همــکاری داشــته اید 

کمــک بگیریــد.
ــن  ــه ای ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــرای نصــب AMP گزینه هــای مختلفــی داری ب

ســه مــورد اشــاره کــرد:
AMP افزونه رسمی •

Yoast glue SEO افزونه •
accelerated mobile pages افزونه •
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2. استفاده از AMP در دروپال
دروپــال نیــز بــرای صفحــات AMP یــک افزونــه مخصــوص دارد. بــرای نصــب آن بــه 
 install new module داشــبورد دروپــال برویــد. ســپس از قســمت extend قســمت

می توانیــد ایــن افزونــه رســمی را نصــب کنیــد.
 

3. استفاده از AMP در جومال
ــا  ــی ب ــه راحت ــه ب ــودش را دارد ک ــه خ ــوص ب ــای AMP مخص ــز افزونه ه ــا نی جوم
ــل آن  ــرل پن ــق کنت ــان از طری ــا و نصبش ــای جوم ــایت افزونه ه ــا از س ــود آن ه دانل
 extension می توانیــد آن هــا را فعــال کنیــد. قســمت افزونه هــای جومــا در بخــش

ــرار دارد. ــوی extensions ق manager از من

 

 
AMP تست

پــس از نصــب AMP بایــد صفحــات وب ســایت خــود را بــرای پیــدا کــردن اشــکاالت 
 AMP احتمالــی ارزیابــی کنیــد. ایــن کار از طریــق یکــی از افزونه هــای کــروم بــا عنــوان
Validator بــه راحتــی قابــل انجــام اســت. پــس از نصــب ایــن افزونــه، یــک آیکــن 
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 AMP در HTML ــه ــی ک ــود. در صورت ــر می ش ــروم ظاه ــای ک ــمت افزونه ه در قس
صفحــه ای کــه در حــال مشــاهده آن هســتید ایــرادی نداشــته باشــد ایــن آیکــن بــه 

رنــگ ســبز در خواهــد آمــد.
در صورتــی کــه ایــرادی در AMP وجــود داشــته باشــد آیکــن مزبــور بــه رنــگ قرمــز 
ــر روی آن می توانیــد خطاهــای موجــود را مشــاهده کنیــد.  ــا کلیــک ب در می آیــد و ب
پــس از رفــع همــه ایــرادات بایــد مجــددًا AMP ســایت خــود را تســت کنیــد و از رفــع 

مشــکات قبلــی اطمینــان حاصــل کنیــد.
ــوند در  ــش داده می ش ــورت AMP نمای ــه ص ــه ب ــایتهایی ک ــه وبس ــد ک ــه کنی توج
ــی کــه ســایت  ــی. در صورت ــه ســایت اصل ســرورهای گــوگل بارگــذاری می شــوند و ن
ــرای نمایــش  ــه ب ــا هــر وب ســایت دیگــری ک شــما مشــکلی داشــته باشــد گــوگل ی
ــه  ــود اضاف ــه خ ــه حافظ ــد آن را ب ــتفاده می کن ــات وب از AMP اس ــریع صفح س

ــرد. نخواهــد ک

بیشتر بدانید: SSL چیست و چرا استفاده از آن مهم است؟
 

حرف آخر
در ســال های اخیــر محبوبیــت و اســتفاده از AMP رشــد چشــمگیری داشــته کــه ایــن 
ــه مشــتریان بالقــوه شــما  ــت و از جمل ــران اینترن ــه کارب ــل عاق ــه دلی ــدون شــک ب ب
بــه ســرعت باالتــر وب ســایت ها در بارگــذاری صفحــات مــورد نظــر آن هاســت. البتــه 
بــا توجــه بــه آنچــه کــه تاکنــون دیده ایــم و ســابقه ای کــه از گــوگل در دســت داریــم 
ــزی  ــا چی ــیم، ام ــاهد باش ــه ش ــن زمین ــتری را در ای ــای بیش ــی رود بهبوده ــار م انتظ
ــن  ــس تأمی ــد از پ ــز می توان ــرار دارد نی ــعه دهندگان ق ــار توس ــون در اختی ــه هم اکن ک
نیازهــای صاحبــان وب ســایت های مختلــف برآیــد. اگــر شــما هــم بــه دنبــال بهبــود 
ــود  ــد خ ــازده و درآم ــش ب ــع آن افزای ــتریانتان و به تب ــران و مش ــری کارب ــه کارب تجرب
هســتید، بــا توجــه بــه آنچــه کــه در ایــن مطلــب گفتــه شــد و در صــورت نیــاز بــه 
ــا از  ــد ت ــازی کنی ــاده س ــود پی ــایت خ ــده، AMP را در س ــعه دهن ــک توس ــک ی کم

ــوید. ــد ش ــای آن بهره من مزای
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