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Hoe verwijdert u manueel filmpjes, 
foto’s en logbestanden? 

Om te beginnen 

Indien u de opnames van uw XperiBIRD.be-camera op een pc (Windows) wil bekijken, dan 
moet u twee programma’s downloaden: WinSCP en PuTTY. Hiermee hebt u toegang tot uw 
Raspberry Pi-computer, die de camera stuurt. Dan kunt u manueel foto’s en filmpjes  
manueel naar uw computer kopiëren (om ze te bewaren) en ze daarna verwijderen van uw  
geheugenkaartje om plaats vrij te maken. U kan ook de logbestanden* verwijderen,  
want die nemen vaak veel plaats in. 

*Een logbestand is een (dikwijls groot) tekstbestand waarin alle door een server of een
computerprogramma veroorzaakte gebeurtenissen chronologisch worden opgeslagen.  
Ze kunnen zich ophopen op het  geheugenkaartje  van uw Raspberry Pi, zodat dit vol raakt, 
zelfs al hebt u alle foto’s en filmpjes ervan verwijderd. 

Hier kunt u PuTTy downloaden:
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty-64bit-0.70-installer.msi

Hier kunt u WinSCP downloaden:
https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.5-Setup.exe 

Installeer beide programmes zoals u dit gewoonlijk toe en maak de verbinding met uw 
camera. Open dan WinSCP en kies ‘New site’. 

Voer volgende informatie in:

Host Name: xperibird.local
Port: 22
Username: www-data
Password: NAt-r£byTes_#
(Opmerking: misschien is het gemakkelijker dit paswoord te kopiëren in plaats van het in te 
tikken. 

Volg de schermafbeeldingen op de volgende bladzijden, zodat u zich er kan vergewissen dat 
u de verbinding correct maakt. Eerst kijken we hoe u uw foto’s en filmpjes kunt opslaan en 
wissen, en dan gaan we aan de slag met de logbestanden.
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Voer de verbindingsdetails die u op vorige pagina in en vergeet niet in het linkervenster 
‘New site’ te kiezen. Klik, zodra u klaar bent, op ‘Login’ en normaal maakt u nu een 
verbinding met de Raspberry Pi, die in de camerabody van uw XperiBIRD.be  
nestkastje zit.

www-data



2

Zodra u de verbinding gemaakt hebt, komt u in een lijst mappen. Al deze mappen 
staan op het geheugenkaartje van uw camera. Nu surfen we naar de lijst met de foto’s 
en filmpjes die u gemaakt hebt.
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Klik op de lichtblauwe balk die de toegang aanduidt (hier is dit  / home / pi , maar 
misschien vertrekt u van een andere map – dit heeft geen belang). 

Er verschijnt een pop-upvenster, waarmee u de lijst kunt verplaatsen.
 
Voer in: /var/www/html/media (zie schermafbeelding op volgende pagina). 
 
Klik op OK
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Opmerking – het venster moet er zo uitzien voordat u op OK klikt
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Rechts ziet u de filmpjes en foto’s die u nam. 
 
U kunt die onmiddellijk wissen: schuif erover met de muis (en hou de linkermuisknop 
ingedrukt)  en klik dan op de toets ‘delete’. Maar anderzijds kunt ze eerst overzetten 
naar uw computer (door ze te coiëren plakken naar een map op uw pc). 



De map met uw foto’s of/en filmpjes zou er zo moeten uitzien (zie de schermweergave 
hieronder).

U kunt hiervoor een nieuwe map maken door te klikken op het icoontje dat hierboven met een rode pijl 
aangeduid is.  
 
U kunt deze map bijvoorbeeld ‘XperiBIRD.be’ noemen.
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Verschuif de filmpjes en de foto’s van het venster rechts naar het venster links. Ze 
worden dan gekopieerd in de nieuwe map ‘XperiBIRD.be’ die u zopas gemaakt hebt. 
Zo hebt u een kopie van uw filmpjes en foto’s op uw computer.

Nu verwijdert u alle foto’s en filmpjes uit het venster rechts. Klik hiervoor op een foto 
en druk dan op Ctrl + A om ze allemaal te selecteren.
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Om uw logstanden te resetten, moet u uitloggen uit WinSCP en met een andere ge-
bruikersnaam opnieuw inloggen. 

Klink met de rechtknop op de tabbalk (hieronder met de rode pijl aangeduid) en kies 
‘Disconnect’.
 
Daarna verandert u op het inlogscherm de gebruikersnaam en het paswoord: 
 
Hostname: xperibird.local
Port: 22
Gebruikersnaam pi
Paswoord: NaTu$eB*tEs#

Klink op ‘Login’.
 
Opmerking: als u dan de vraag ziet of u wil inloggen, klik dan op ‘Yes’. 
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Nu bent u ingelogd als gebruiker Pi en kunt naar de bestandenlijst /home/pi surfen, 
zoals u voordien al gedaan hebt. Dit script vindt de logbestanden automatisch voor u 
en zal enkele configuratiegegevens wijzigen, zodat die later niet te veel ruimte  
innemen. 
   
Open een webbrowser en dowload het zipbestand door deze link te openen:  
http://naturebytes.org/downloads/truncate_logs.zip
 
Open en pak het zipbestand uit, waarna u in de map het bestand ‘truncate_logs.sh’  
vindt.
 
Schuif dit bestand in de map / home/pi en download het zodoende op de  
Raspberry Pi.
 
Nu kan u het script uitvoeren. Sluit hiervoor WinSCP en gebruik het andere programma 
dat we gedownload hebben: PuTTY.
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Installeer het programma PuTTY. Zodra u dit geïnstalleerd hebt, vindt u ‘C: \ Program 
(x86)” tussen uw bestanden (Al u dit niet vindt, gebruik dan de zoekfunctie van  
Windows op uw computer, dat wordt voorgesteld als een klein vergrootglas dat vaak 
onderaan links van uw scherm staat, in de menubalk). 
 
Zodra het programma start, zie u een configuratiescherm zoals dit hieronder.
Voer volgende informatie in: 

Hostname (of ‘IP address’): xperibird.local 
Port: 22  

Kies zeker SSH als verbindingstype en klik op ‘Open’. Dan verschijnt er een venster, 
waarin u een gebruikersnaam moet invullen. Dit vult u in:
Gebruikersnaam: pi
Opgelet dat u de goede letterkast gebruikt (hoofdletter/kleine letter). 
Paswoord: NaTu$eB*tEs#  

Opgelet: terwijl u dit paswoord invoert (hier kan u dit niet kopiëren en plakken), zal u 
het niet zien verschijnen in het venster, maar wanneer u op uw toetsenbord op ‘Enter’ 
drukt, bent u ingelogd.  Als u de boodschap ‘Access denied’ ziet, dan is er iets  
misgelopen bij het invoeren van de gebruikersnaam of het paswoord.



10 Nu bent u ingelogt; tik de volgende instructies in en druk telkens op ‘Enter’.

Tik cd / en druk op ‘Enter’.
Opgelet: er is een spatie tussen ‘cd’ en ‘/’. 
Tik dan cd home en druk ‘Enter’.
Tik dan cd pi en druk op ‘Enter’. 
Nu ziet u een bestandenlijst waarop we ons scriptbestand gedownload hebben.  
Tik nu sudo sh truncate_logs.sh en druk op ‘Enter’: het script wordt uitgevoerd.  
 
Nu zou u een lege regel moeten zien (pi@xperibird: ~ $), die betekend dat het proces 
goed werd uitgevoerd. 

Start uw Raspberry pi weer op en kijk hoeveel ruimte er beschikbaar is. Dit zou veel 
moeten zijn, omdat u de foto’s, de filmpjes en de logbestanden verwijderd hebt. 
Toch is het normaal dat het geheugenkaartje ongeveer voor 60 % vol is, want dit is 
ingenomen door het stuurprogramma van de camera. Nu kunt u weer werken: veel 
geluk met uw waarnemingen! 

Heeft u een probleem met of een commentaar op die tutorial? Schrijf dan naar  
info@xperibird.be 


