
Pirmas žingsnis – Pridedame duomenų šaltinį. 

1. Atsidarome operacinės sistemos „Windows“ įrenginių tvarkytuvą ir nustatome 

„COM Port“. 

 

2. Viršuje esančiame meniu spaudžiame „Nustatymai“ ir iš sąrašo pasirenkame 

„Išoriniai įrenginiai“. 

 

  



3. Įvedame administratoriaus slaptažodį  (pagal nutylėjimą slaptažodis yra „1234“) ir 

spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

 

4. Pasirenkame skiltį „Duomenų šaltiniai“, spaudžiame mygtuką „Naujas“, iš sąrašo 

pasirenkame „Serial D/S“. 

 

5. Įvedame naujo duomenų šaltinio pavadinimą ir spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

 

  



6. Pakeičiame nustatymą „Portas“ į pirmame punkte nustatytą „COM Port“, tuomet 

pažymime varnelę šalia „Prisijungti paleidžiant“ ir spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

 

7. Spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

 

 

  



8. Viršuje esančiame meniu pasirenkame skiltį „Parodyti“, sąraše pasirenkame „išoriniai 

įrenginiai“, „Duomenų šaltiniai“ ir naujai sukurtą duomenų šaltinį.  

 

9. Pažymime varnelę šalia „Prisijungti“ ir stebime ar duomenys yra gaunami. 

 

  



Antras žingsnis – Išsaugome įeinančius duomenis iš duomenų šaltinio. 

1. Pažymime langelį šalia užrašo „Saugoti į failą ( )“. 

 

 

2. Pasirenkame aplanką, į kurį išsaugosime duomenis, sukuriame pavadinimą ir 

spaudžiame mygtuką „Įrašyti“. 

  



Trečias žingsnis – Sukuriame „Customizable Continuous“ protokolą. 

 

1. Viršuje esančiame meniu spaudžiame ant užrašo „Nustatymai“. Iš sąrašo 

pasirenkame „Išoriniai įrenginiai“. 

.  

 

2. Pasirenkame skiltį „Protokolai“, spaudžiame mygtuką „Naujas“. Iš sąrašo 

pasirenkame „Customizable Continuous“. 

 

  



3. Įvedame naujo protokolo pavadinimą ir spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

 

 

4. Į langelį „Paketas“ įrašome gaunamą paketą iš duomenų šaltinio. Žemiau teksto 

„Regular expression“, įvesties langelyje, pritaikome paketui „Regular expression“. 

Jo aprašymą galite rasti internetiniu adresu: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression


a. Jei nežinote kaip atrodo gaunami duomenys, naudodami teksto redaktorių „Notepad“ 

atidarome failą, kurį išsaugojome antrame žingsnyje. Išsirinkite ir nukopijuokite jūsų 

nuomone tinkamiausią eilutę, kuri atspindėtų kitų eilučių struktūrą. 

 

 

5. Skiltyje „Pavyzdys“ spaudžiame mygtuką „Patikrinti“. Teisingai pritaikius „Regular 

expression“ mygtuko dešinėje turėtų atsirasti iš paketo pavyzdžio nuskaityti skaičiai. 

Prieš nuskaitytas reikšmes matomi skaičiai 01), 02) ir 03). Tai rodo skaičiaus 

poziciją, kuri yra naudojama rezultato vietos nustatymui. 

6. Pereiname į skiltį „Rezultato vieta“. Pateiktame pavyzdyje 01) simbolizuoja 

stabilumą, 02) neto, o 03) bruto. Nustatykime skaičiaus poziciją pasirinkę iš sąrašo. 

Išanalizavę (minėtą pirmame punkte) .bin formato failą, įrašykime į langelį (šalia 

teksto „Stabilus“) kokia reikšmė nurodo, kad svoris yra stabilus. Tai atlikus, įvedame 

į langelį (šalia užrašo „Daugiklis“) daugiklį iš kurio bus dauginami gaunami 

duomenys ir spauskime mygtuką „Patikrinti“, kuris yra skiltyje „Pavyzdys“. Žemiau 

mygtuko „Patikrinti“ turėtų pasirodyti tekstas, kuris informuoja apie gaunamos 

informacijos apdorojimą. 



 

  



7. Atsisiunčiame programą „HxD“ iš internetinio adreso: https://mh-

nexus.de/downloads/HxDSetup.zip, ji bus reikalinga, kai dešimtame žingsnyje 

atidarysite išsaugotą failą. Atsiustą programą įdiegiame į kompiuterį, palikdami 

visus diegimo nustatymus pagal nutylėjimą. Įdiegtą programą paleidžiame. 

8. Viršuje esančiame meniu spaudžiame „File“. Iš sąrašo pasirenkame „Open“ ir 

atidarome dešimtame žingsnyje išsaugotą .bin formato failą. 

 

9. Atsidarome .bin formato failą per notepad teksto redaktorių ir sulyginame matomą 

vaizdą su programos „HxD“ atidarytu tuo pačiu .bin failu.  

10. Sulyginus Notepad ir HxD, pateikiamas pirmas eilutes galima prieiti prie išvados, 

kad paketo skirtukas yra du taškai, kurių šešioliktainis kodas yra D ir 2. 

  

https://mh-nexus.de/downloads/HxDSetup.zip
https://mh-nexus.de/downloads/HxDSetup.zip


11. Dešinėje pusėje prie „Paketo skirtukas“ įrašome rastą paketo skirtuko skaičių, 

nustatome naujai sukurtą duomenų šaltinį ir spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

12. Skiltis „Weight request parameters“ yra naudojama, kai norint gauti duomenis iš 

duomenų siuntėjo, reikia jam siųsti užklausą. 

 

  



Ketvirtas žingsnis – Sukuriame naują svėrimo metodą. 

1. Pasirenkame skiltį „Svėrimo metodai“, spaudžiame mygtuką „Naujas“ ir iš sąrašo 

pasirenkame „Standard Wt“. 

 

 

2. Įvedame naujo svėrimo metodo pavadinimą ir spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

 

  



3. Pažymime naujai sukurtą protokolą, uždedame varnelę šalia „Rodyti panelėje“ ir 

spaudžiame mygtuką „Gerai“. 

 

4. Spaudžiame mygtuką „Gerai“, kad išsaugotume atliktus pakeitimus. 

 

  



Penktas žingsnis – Peržiūrime svarstyklių rodmenis. 

1. Viršuje, skiltyje „Svarstyklės“, turite matyti iš svarstyklių gaunamus duomenis. 

 

2.  

 


