Internet snelheid

Internetsnelheid bij *bliep
Bij *bliep kun je met zowel een Light als Yellow Day internetten. De snelheid van dat internet is 1 mbps download- en 384 kbps uploadsnelheid. Dit
zijn voor de meeste mensen getallen waar ze zich weinig bij kunnen voorstellen. We leggen hier uit wat deze snelheden betekenen en wat je ermee
kunt doen.
De download snelheid wordt gebruikt op het moment dat je bijvoorbeeld een website laadt, informatie opvraagt met een app of YouTube of Spotify
luistert. Upload snelheid wordt gebruikt wanneer je bijvoorbeeld foto’s op Facebook plaatst of bestanden aan een e-mail wilt koppelen.
Met de 1 mbps download snelheid kun je ongestoord WhatsAppen, websites bekijken, Facebook gebruiken, Spotify luisteren en zelfs YouTube
video’s bekijken in standaard resolutie. Wil je graag op een hoge resolutie (HD) YouTube video’s bekijken, of snel hele grote bestanden downloaden,
dan raden we je aan om dit op een WiFi verbinding te doen.
Internetsnelheid verschilt per moment
Factoren die datasnelheid beïnvloeden:
• Afstand tot de dichtstbijzijnde zendmast. Hoe groter de afstand, hoe zwakker de ontvangst van het signaal.
• Drukte op het netwerk. Hoe meer mensen tegelijk gebruik maken van dezelfde zendmast, hoe lager de snelheid per gebruiker.
• Gebruik van meerdere diensten. Hoe meer diensten (bellen, sms’en, downloaden en uploaden) tegelijkertijd worden gebruikt, hoe trager mobiel
internet wordt op jouw telefoon.
• Apps die je niet gebruikt, blijven vaak wel bandbreedte gebruiken. Lijkt je internet te traag? Probeer dan eens een paar apps die je niet gebruikt uit
te zetten. Ook kan het soms helpen je telefoon even uit en weer aan te zetten, zodat hij weer sneller werkt.
• Type toestel. Oudere toestellen hebben soms tragere hardware of software, waardoor de optimale internet snelheid op dat toestel niet gehaald kan
worden.
Overbelasting netwerkcel
Bellen en internetten met je mobiele telefoon gaat via de netwerken van de telecomproviders. In Nederland is dit netwerk verdeeld over
aaneengesloten gebieden, deze gebieden noemen we cellen. Midden in deze cellen staat een zendmast, die zorgt ervoor dat jouw telefoon alles
ontvangt en kan versturen.
Deze cellen hebben allemaal een eigen maximale hoeveelheid verkeer dat ze aankunnen. In een grote stad als Amsterdam ligt dat bijvoorbeeld hoger
dan op het platteland. Zo’n cel kan overbelast raken. Dit gebeurt door slecht weer of wanneer er opeens heel veel gebruikers zijn, bijvoorbeeld op
een festival of ander evenement. Telecomproviders proberen dat soms op te vangen door het plaatsen van een mobiele zendmast. Als dit niet werkt
en de cel toch overbelast raakt wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk over de gebruikers verdeeld. Soms is het zo druk in een cel dat er
het risico bestaat dat de cel niet meer kan functioneren. Dan zullen bepaalde diensten niet meer werken. Als eerste zal het internet ermee ophouden,
daarna gaat bellen uit de lucht en als laatste de sms diensten.
Heb je nog vragen hierover? Dan kun je ons altijd even mailen op hulp@bliep.nl.
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