
 ، آنا و بلs40 ،s60، ۳لیست گوشی های سیمبین 
شامل دو دسته گوشی   ۰۶ اس S60 ینسیمب هستند. که بل و آنا ،۳ سیمبین ،s60 های گوشی شامل سیمبین های گوشی

اکثرا گوشی  rds60 3نیز نامیده می شوند. گوشی های  ths60 5 editonو  rds60 3 editionهستند که به ترتیب  v5 s60 و s60v3 ورژن

 سیمبین گوشیهای آپدیت Anna آنا موبایل های لمسی تاچ هستند. ths60 5های کیبوردی )دارای صفحه کلید( و گوشیهای 

 به حساب می آید. سیمبین نسخه آخرین آپدیت جدیدتر و به قولی آپدیت آنا و Belle بل هستند و ۳

 جاوا گوشیهای عرضه شدند که در واقع S40قبل از سری گوشی های سیمبین، موبایل های عرضه شده سیستم عامل نسخه 

java  به حساب می آیند، چون فایلهایSSI هستند را نمی توانند اجرا نمایند و فقط فایلهای بازی  سیمبیان های گوشی که مخصوص

را  Javaو هم فایلهای  SISجاوا و نرم افزار جاوا را اجرا می کنند و نسخه های بعدی گوشی ها که سیمبین نام گرفتند هم فایل های 

 پشتیبانی می کنند.

 نوکیا (s40) ۰۴ سری های گوشی
که  s40 ۰۶ اس گوشیهای قبل از گوشی های سیمبین ارائه شدند. در زیر لیست s40یا  ۰۴همانطور که گفتیم گوشی های سری 

 تقسیم می شوند را مشاهده می کنید: ۶تا  ۱شامل گوشی های نوکیا هستند و به نسخه های 

 >  ۰۴گوشی های سری Nokia S40 1st edition 

5۳22 ,552۴ ,۳۱۴۴ ,۳۱۴2 ,۳۱۴3 ,۳۱5۴ ,۳۱52 ,۳5۴۴ ,۳5۴2 ,۳۳۴۴ ,۳2۱۴i, 3530, 3585i, 3586, 3586i, 3587, 3587i, 3595, 5100, 

, 6610i, 6650, 6651, 6800, 6810, 6820, 7200, 7210, 10666010, 6012, 6015, 6015i, 6100, 6108, 6200, 6220, 6225, 6585, 

7250, 7250i, 7600, 8910i 

 

 

 

 

 

 >  ۰۴گوشی های نوکیا سری S40 2nd edition 

55۱۴ ,5555 ,5322 ,۳۱25 ,۳۱22 ,۳۱22, 6060, 6070, 6080, 6101, 6102, 6102i, 6103, 6030i, 3220, 5070, 5140, 5140i, 6020, 

, 880188006152, 6155, 6155i, 6170, 6230, 6230i, 6235, 6235i, 6255, 6822, 7260, 7270, 7360,  

 

 

 

 

 >  ۰۴گوشی های سری Nokia S40 3rd edition 

555۴ ,3525 ,5352, 5300, 6085, 6086, 6111, 6125, 6126, 6131, 6133, 6136, , 5200i, 3109 classic, 3110 classic, 3500 classic

6151, 6165, 6215, 6233, 6234, 6265, 6265i, 6270, 6275i, 6280, 6282, 6288, 6300, 7370, 7373, 7390, 8600 lunar, 8800 

scirocco 

 

 



 > ۰۴ری گوشی های نوکیا س S40 5th edition 

۱53۴ Classic, 2630, 2680 Slide, 2700 classic, 2720 Fold, 2730  2600Classic, 2220 slide, 2690, 2320 Classic, 2330 classic, 

Classic, 2760, 3120 Classic, 3208, 3555, 3600 Slide, 5000, 5130 Xpress music,5220 Xpress music, 5310 Xpress music, 5610 

Classic, 6500 Slide, 6555, 6600i,  6500Xpress music, 6208 classic, 6212 Classic, 6216 Classic, 6263, 6267, 6300i, 6301, 

 76106600 Fold, 6600 Slide, 6600i Slide, 7070 Prism, 7100 Supernova, 7210 supernova, 7310 Supernova, 7500 Prism, 

Supernova, 7900 Prism, 8800 Arte 

 

 

 

 

 > ۰۴های نوکیا سری  گوشی S40 6th edition 

51۱۴ , 6750 6700 classicnavigation, 3710 fold, 3720 classic, 5330, 5330 mobile TV, 6260 Slide, 6303 classic, 6303i, 6350, 

02-, X300-X301, -00, X2-X2 01,-00, C3-01, C3-00, C2-02, C2-01, C1-mural, 7020, 7230, 7510 Supernova, C1 

 را اجرا می کنند. javaفایلهای جاوا  s40یا  ۰۴گوشیهای سری 

 

 

 

 (s60) ۶۴ سری های گوشی
 s60v1وs60v2:  

را  s60v2و  s60v1هستند که  ۵و  ۳، 5، ۱عرضه شدند که شامل نسخه های  s60 یا ۰۶ سری های گوشی ۰۴بعد از گوشیهای اس 

 هستند: Samsungو  Nokiaدر زیر مشاهده می کنید که 

 > نوکیا  ۱ورژن  ۶۴های سری  گوشیS60 1st edition 

۳5۴۴ ,۳55۴ ,۳52۴ ,152۴ ,gage qd-gage, n-n 

 

 

 

 >  نوکیا  5ورژن  ۶۴گوشیهای سریS60 2nd edition 

۳5۳۴ ,5۴،55۴۴55 ,555۴ ,55۳۴ ,551۴ ,553۴ ,553۱ ,5535 ,15۱۴ ,N90 ,N72N70,  

 



 

 

 > 5ورژن  ۰۶ سری سامسونگ های گوشی: 

D720-Samsung SGH ،D728-Samsung SGH ،D730-Samsung SGH ،Z600-Samsung SGH 

s60v3: 

 

 

 

را در ادامه مشاهده می کنید که شامل گوشی  rds60 3 edtionیا  s60v3یا به قولی  ۳ورژن  ۶۴لیست گوشی های سیمبین سری 

 های نوکیا و سامسونگ هستند:

 > ۳ورژن  ۰های نوکیا سری  گوشی 

3s60v 

 Xpress music ، ۵۵۴۴ ، ۵۶۳۴ Xpress music ، ۵1۴۴ ، ۵1۳۴ ، ۵1۴۴ Xpress music ،۶5۱۴ ۵۳5۴ ، ۳5۵۴نوکیا 

navigator ، ۶۱5۴ ، ۶۱5۴ classic ، ۶۱5۱ classic ، ۶۱5۰ classic،۶55۴ classic ، 

۶51۴ classic ، ۶5۲۴ ، ۶۶۱۴ Navigator ،۶۶۵۴ ،۶1۴۴ Slide ،۶1۱۴ Navigator ،۶1۳۴ Classic ، ۶1۶۴ slide ،۶133 ،۶133i ،۶1۲۴ 

slide ، ۶1۲۴ surge ،E5-00 E50 ، E51 ، E52 ، E55 ، E60 ، E61 ، E61i ، E62 ، E63 ، E65 نوکیا ، E66 ، E70 ، E71 ، E72 ، E73 

mode ، E75 ، E90 ،00-C5 ،۵5۳۵ Ovi Music ، 01-C5 ،N71 ، N73 ، N75 ، N76 ، N77 ، N78 ، N79 ، N80 ، N81 ، N81 8GB ، N82 ،

N86 ، N85 ، N86 8MP ، N91 ، N92  ،N93 ، N93i ، N95 ، N95 8GB  ،N96 ، 00-X5،01-X5 نوکیا 

   

 

 

 > ۳ ورژن ۰ سری سامسونگ های گوشی 

Samsung SGH-G810 ،Samsung SGH-i400 ،Samsung SGH-i408 ،Samsung SGH-i450 ،Samsung SGH-i458 ،Samsung SGH-i520 ،

Samsung SGH-i550 ،Samsung SGH-i550w ،Samsung SGH-i560 ،Samsung SGH-i568 ،Samsung SGH-i570 ،Samsung SGH-

Z600 

 را هم اجرا می کنند. SISهای افزار نرم عالوه بر فایل های جاوا بازی و ۳ورژن  ۶۴گوشی های اس 

s60v5: 

را  ۶۴نسخه جدیدتر سیمبیان هستند که گوشی تاچ لمسی اس  ths60 5 editionیا  s60v5 ۵ورژن  ۶۴گوشی های سیمبین سری 

را در زیر مشاهده می کنید که شامل گوشی های نوکیا و سونی اریکسون و  s60 version 5شامل می شوند. لیست گوشی های 

 سامسونگ هستند:

 > ۵ ورژن ۰۶ سری نوکیا گوشیهای 
۵5۳۴ ، ۵5۳۴ nuron ، ۵553 ، ۵5۳۳ ،۵5۵۴ ، ۵533 ، ۵۵۳۴ Xpress music ، ۵3۴۴ XM ، 03-C5 ، 00-C6 ،  N97 ،N97 mini ، 00-X6 ،

X6-16GB 
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 > ۵ ورژن ۰۶ سری سامسونگ گوشیهای 

Samsung i8910 

 > ۵ ورژن ۰۶ سری اریکسون سونی گوشیهای 

Sony Ericsson Satio ،Sony Ericsson Vivaz ،Sony Ericsson Vivaz Pro 

 هستند. ericsson sony سیمبین های گوشی همانطور که می بینید گوشی های ویواز و ساتیو سونی اریکسون تنها

 را نیز اجرا می کنند. SISفایلهای فرمت  Javaعالوه بر فایل های بازی و نرم افزار s60 v3نیز همانند  ۵ورژن  ۶۴گوشی های اس 

 

 

 

 (symbian^3) ۳ سیمبین های گوشی
ری را ( گوشیهای جدیدتر و قدرتمند تر سیمبیان هستند که نرم افزارها و بازیهای قوی تsymbian version 3) ۳سیمبین^ گوشیهای

 را در زیر مشاهده می کنید: ۳ سیمبیان های گوشی باالتر است. لیست ۳ سیمبین گوشیهای می توانند اجرا کنند و سرعت

01-C6 ، 00-C7 ، C7 Astound ، 00-E7 ، 0-N8 

 اینها اکثرا قابل ارتقا به بسیمبین بله بوده اند

  

 

 

 (Anna symbian) آنا سیمبین های گوشی
می باشند. در زیر لیست گوشی موبایل  ۳نیز نامیده می شود آپدیت گوشی های سیمبین  s60 v5.2که  anna symbian آنا سیمبین

 annaقابل آپدیت )به روز رسانی( به سیمبین آنا  ۳های سیمبین آنا را می بینیم که همگی نوکیا هستند و البته گوشی های سیمبیان 

symbian .می باشند 

E6-00 ، ORO ، X7-00  ،Maemo N800 ، N810 ، N810 WiMAX 1۴5، ۵۴۴، نوکیاT ،3۴۱T ،T7-00 

 (Belle symbian) بل سیمبین های گوشی
  

و آنا به حساب می آید. در زیر لیست  ۳آخرین نسخه سیستم عامل سیمبین است که آپدیت سیمبین  Symbian Belle بل سیمبین

 هستند: Nokiaگوشی های سیمبین بل را می بینیم که همگی نوکیا 

 nokia 701، 1۴۴، نوکیا Nokia 601، ۶۴۴نوکیا 
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