COMO FõZER SUõ FRõNQUIõ DURõR MõIS

Nesse tipo de conexãof
o usuário tem uma franquia
álimite de dadosvx Existem várias
formas de fazer sua franquia
durar maisx Quer verK

Qual a relação
entre KB, MB e GB?
1024 KB = 1 MB
1024 MB = 1 GB

Preﬁra a rede wi-ﬁ a dados móveis

Se onde você estiver houver rede wiíﬁf em casaf no trabalhof na faculdade ou no restaurantef
desligue os dados móveis do seu celular e acesse a internet pela rede sem ﬁox Você continuará
navegandof mas não gastará sua franquiax É um bom momento para baixar músicas ou vídeosx

Acompanhe o uso da franquia

õ informação sobre o quanto da franquia já foi gasto ﬁca disponível no site da operadoraf
dentro do espaço reservado ao usuáriox Para acessáílo é preciso solicitar ou registrar login e
senhaf fornecidos gratuitamente pela prestadorax Outra opção é usar aplicativos para controle
de franquia disponíveis na internetx

Fique atento ao tamanho dos arquivos enviados e baixados

Fotosf músicas e vídeos podem ser arquivos bastante pesadosx õntes de postar uma fotof
por exemplof veriﬁque o tamanho delax Se sua franquia diária de dados móveis for de ê) M/
ámegabytev e a foto tem ê M/f o envio de ?) fotos já consome toda a franquiax Se o tamanho
do arquivo estiver em kilobyte áK/vf basta lembrar que ?)êV K/ equivalem a ? M/x

Altere a sincronização de aplicativos
Veriﬁque as conﬁgurações dos aplicativos do seu celularf pois em vários deles é possível alterar as
preferências para que o aplicativo baixe eímailsf fotosf atualize mapas e realize outros serviços
apenas quando você estiver em uma rede wiíﬁx
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O número de pessoas que usam a internet a partir do celular só aumentax
E com razão0 o celular traz mobilidade e permite que as pessoas acessem
a rede mundial a qualquer hora e lugarf dentro da área coberta por
antenasx Navegar na internet é enviar e receber dados a todo momentox
Ef na práticaf eímailsf fotosf áudiosf músicasf vídeosf dentre outrosf são
dados que consomem franquiax

