Hyttenett
Nett på hytta er viktigere
enn strøm, vann og dass.

Men av og til trenger en mobilen til å
ringe. Da kan det være litt ukomfortabelt å ringe med en mobil som andre er koblet på.
Både Netcom og Telenor tilbyr
også mobilt trådløst nett via egne
rutere. Begge har rutere som egner
seg best for stasjonær bruk, og minirutere som lett går i en jakkelomme. De er enkle å bruke bare en husker passordet.
Den tredje leverandøren av mobilt bredbånd er Ice. De har en egen
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Egne rutere

Uteruter

tet. Deres nett har dårligere rekkevidde, basestasjonene må stå tettere for å få samme dekning.
Alle tre leverer rutere som lager
en egen trådløs sone. Men hvis signalet inn er svakt, kan det bli problemer med hastigheten. En løsning
kan være å sette ruteren ute. Ute er
det naturligvis bedre dekning enn
inne, og det trådløse nettverket har
ingen problemer med å trenge igjennom en hyttevegg.
En må bare huske å ta inn ruteren
når en reiser fra hytta. a

Kjekt å bruke

— Jeg kan godt ha utedass, parafinlamper og hente vann i brønnen på
hytta, bare jeg kommer meg på internett, har jeg hørt meg selv si.
Med dagens mobiltelefoner er det
enkelt alltid å være på nettet. Selv
om en har med seg en PC eller Mac,
er det forholdsvis enkelt å komme
på nettet bare en har en smarttelefon. Via «innstillinger» på telefonen
kan mobilen lage et trådløst nett
som mange kan koble seg på.

teknologi som benytter seg av frekvenser som tidligere ble brukt til
mobiltelefonen. Gjennom LO Favør
får LO-medlemmer billigere abonnement på Ice. Ice har en bra dekning. Problemet med Ice er at den er
sårbar for trafikk. Så lenge du er alene på nettet har du bra hastigheten,
men så fort flere kobler seg på, synker hastigheten raskt.
Uansett er ikke mobilt bredbånd
særlig egnet til TV-titting.
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