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1.Jupyter Clientes 

A Plataforma JUPYTER é um ambiente web voltado para Ciência e Análise            
Avançada de Dados usando diversas linguagens. O Serpro disponibiliza as          
linguagens Python e R. Através dele é possível fazer a análise de dados nas bases               
próprias dos clientes do SERPRO. Diversas ferramentas de Inteligência Artificial e           
de Visualização de Dados estão disponíveis oferecendo segurança para seus          
usuários em um ambiente totalmente integrado. 

 1.1. Motivação 

O emprego da Ciência de Dados é imprescindível para organizações que possuem            
grandes quantidades de informações. As ferramentas voltadas para análise de          
destes volumes de dados são o diferencial para os novos desafios que o governo              
enfrenta. A necessidade de uma plataforma integrada, escalável, multiusuário e          
segura para esta finalidade motivou a escolha do Jupyter. 

 1.2. Arquitetura do Jupyter 

O Jupyter Notebook é uma plataforma de aplicação web open-source que permite a             
criação e compartilhamento de documentos que contém código ativo, equações,          
visualizações e textos narrativos. Seu uso inclui: transformação e limpeza de           
dados, simulação numérica, modelagem estatística, visualização, machine learning,        
modelagem estatística, data visualization dentre outros. 

Modelo básico 

 

O modelo na figura anterior descreve de forma simples a arquitetura do Jupyter,             
que tem como figura central o servidor WEB/APP Jupyter Notebook que é            
disponibilizado para o cliente através de seu browser. O servidor web gerencia o             
disparo dos kernels das linguagens disponíveis para o ambiente, que são os            
responsáveis pela execução do código (workloads). Cada “notebook” de trabalho          
é armazenado em tempo real em uma área reservada de forma privada para cada              
usuário. Os códigos dos notebooks podem fazer acesso aos dados do Datalake. 
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2. Acesso 

2.1. Login no Ambiente 

Para ter acesso ao ambiente do Jupyter, o usuário deverá solicitar sua habilitação 
à  área de atendimento. 

O acesso ao ambiente do Jupyter é feito através de uma conexão HTTPS e o               
usuário deve utilizar as mesmas credenciais do ambiente do Datalake. 
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Autenticado, o usuário entra em seu ambiente privativo de trabalho onde tem            
disponíveis suas pastas de notebooks: 

 

 

2.2. Autorização no Kerberos 

Para autorizar a utilização de acesso aos dados do datalake o usuário deverá             
iniciar o ticket kerberos na console disponível no Jupyter. 

Clique no combo “NEW” e escolha “Terminal” 

 

No exemplo abaixo o comando kinit cria o ticket para o cpf 1111111111: 

Exemplo: knit <SEU_CPF>.DATALAKE.SERPRO 

Atenção usar letras maiúsculas  em DATALAKE.SERPRO. 
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O comando klist mostra o seu ticket ativo e a validade dele: 

Exemplo: klist 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 



 

Jupyter Clientes - Modelo de Uso - SERPRO 
 

 

Para destruir o seu ticket ativo usar o comando abaixo: 

Exemplo: kdestroy 

 

 

 

Este comando impossibilita que seu ticket seja utilizado por outro usuário. 
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3. Áreas de trabalho 

3.1. Os notebooks 

O usuário pode criar um ou mais notebooks em sua área de trabalho remota no               
Jupyter. O ambiente está protegido por backup diário, porém recomendamos até           
por uma questão de versionamento do seu trabalho, fazer downloads dos           
arquivos .ipynb no seu ambiente de trabalho local. 

3.2. Processos no Jupyter 

Cada notebook aberto cria um processo no Jupyter. Para saber quais processos            
estão rodando e eventualmente fechá-los, clique na aba Running: 

 

 

3.3. Trabalhando com notebooks 

O Jupyter permite que você carregue um notebook ou crie um novo. 

New – Cria um novo notebook (R ou Python) ou um arquivo texto, folder ou 
abre um terminal. 

Upload - carrega um notebook para o seu ambiente Jupyter datalake. 

Duplicate – faz uma cópia do seu notebook na sua área de trabalho. 

Shutdown – termina a instância do notebook em uso (importante fechar           
instâncias porque ocupam memória - detalhes no 10. Boas Práticas). 
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View – Abre um notebook para trabalho (entra em modo Running) 

Edit – edita o arquivo, se for um notebook vai aparecer um conteúdo JSON. 

Delete (a lixeira) – apaga um arquivo na sua área de trabalho. 

 

4. Extensibilidade dos módulos oferecidos 

O ambiente Jupyter tem previamente instalado vários módulos em R e em Python para              
os mais diversos propósitos de uso em seu ambiente de dados. A seguir listamos as               
bibliotecas instaladas de cada ambiente. 

4.1 Módulos em R 

Seguem alguns exemplos de bibliotecas de análise de dados presentes no 
ambiente R: 

caret(Classification And REgression Training) – Biblioteca utilizada em        
computação científica que contém um conjunto de funções para otimizar o           
processo de criação de modelos preditivos. 

magrittr – Biblioteca utilizada em computação científica que contém um conjunto           
de funções que tem dois objetivos: diminuir o tempo de desenvolvimento e            
melhorar a legibilidade e a manutenção do código. 

ggplot2 – Biblioteca utilizada em computação científica que contém um conjunto           
de funções que permite usar a “gramática de gráficos” (grammar of graphics) para             
construir gráficos em camadas e customizáveis. 

datalake/ldg – Bibliotecas que tem como propósito a conexão ao Hadoop usando            
o Impala, utilizando a função “conectar_impala()”.  

Segue abaixo um exemplo de conexão: 

library(datalake) 

conexao_impala <- conectar_impala() 

dbGetQuery(conexao_impala, "show databases") 
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Biblioteca Versão 

abind 1.4-5 

adagio 
0.7.1 

arules 1.6-3 

arulesViz 1.3-2 

assertthat 0.2.0 

backports 1.1.2 

base64enc 0.1-3 

BH 1.66.0-1 

bindr 0.1.1 

bindrcpp 0.2.2 

bit 1.1-14 

bit64 0.9-7 

bitops 1.0-6 

blob 1.1.1 

broom 0.5.0 

callr 2.0.4 

caret 6.0-80 

caTools 1.17.1.2 

cellranger 1.1.0 

checkpoint 0.4.4 

chron 2.3-55 

class 7.3-14 

cli 1.0.0 

clipr 0.4.1 

cluster 2.0.7-1 

codetools 0.2-15 

colorspace 1.3-2 

crayon 1.3.4 

crosstalk 1.0.0 

curl 4.3 

CVST 0.2-2 

datalake 1.1 

data.table 1.11.4 

DBI 1.0.0 

dbplyr 1.2.2 

ddalpha 1.3.4 
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dendextend 1.10.0 

DEoptimR 1.0-8 

deployrRserve 9.0.0 

devtools 1.13.6 

dichromat 2.0-0 

digest 0.6.15 

dimRed 0.1.0 

diptest 0.75-7 

doParallel 1.0.13 

dplyr 1.0.1 

DRR 0.0.3 

DT 0.5 

ellipsis 0.3.0 

evaluate 0.11 

fansi 0.2.3 

flexmix 2.3-15 

forcats 0.3.0 

foreach 1.5.0 

formattable 0.2.0.1 

formatR 1.5 

fpc 2.1-11.1 

gclus 1.3.2 

gdata 2.18.0 

generics 0.0.2 

geometry 0.3-6 

ggplot2 3.0.0 

gistr 0.4.2 

git2r 0.23.0 

glmnet 2.0-16 

glue 1.3.0 

gower 0.1.2 

gplots 3.0.1.1 

gridExtra 2.3 

gsubfn 0.7 

gtable 0.2.0 

gtools 3.8.1 

haven 1.1.2 

hexbin 1.27.2 
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highr 0.7 

hms 0.4.2 

htmltools 0.3.6 

htmlwidgets 1.3 

httpcode 0.3.0 

httpuv 1.4.5 

httr 1.3.1 

igraph 1.2.4 

implyr 0.3.0 

ipred 0.9-6 

IRdisplay 0.7.0 

IRkernel 0.8.15 

iterators 1.0.10 

jsonlite 1.5 

kernlab 0.9-26 

KernSmooth 2.23-15 

knitr 1.20 

labeling 0.3 

Lahman 8.0.0 

later 0.7.3 

lattice 0.20-35 

lava 1.6.2 

lazyeval 0.2.1 

ldg 0.1.2 

lifecycle 0.2.0 

lmtest 0.9-36 

lubridate 1.7.4 

magic 1.5-8 

magrittr 1.5 

maps 3.3.0 

markdown 0.8 

Matrix 1.2-14 

maxLik 1.4.0 

mclust 5.4.3 

memoise 1.1.0 

MicrosoftR 3.5.1.3 

mime 0.5 

miscTools 0.6-26 
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ModelMetrics 1.1.0 

modelr 0.1.2 

modeltools 0.2-22 

munsell 0.5.0 

mvtnorm 1.0-10 

nlme 3.1-137 

nnet 7.3-12 

numDeriv 2016.8-1 

odbc 1.1.6 

openssl 1.0.2 

openxlsx 4.1.5 

pbdZMQ 0.3-3 

pillar 1.3.0 

pkgconfig 2.0.1 

plogr 0.2.0 

plotly 4.8.0 

pls 2.6-0 

plyr 1.8.4 

png 0.1-7 

prabclus 2.2-7 

praise 1.0.0 

prettyunits 1.0.2 

processx 3.1.0 

prodlim 
2018.04.1

8 

promises 1.0.1 

proto 1.0.0 

pryr 0.1.4 

purrr 0.2.5 

qap 0.1-1 

quantmod 0.4-13 

R6 2.2.2 

randomForest 4.6-14 

rappdirs 0.3.1 

rbokeh 0.5.0 

RColorBrewer 1.1-2 

Rcpp 0.12.18 

RcppRoll 0.3.0 

readr 1.1.1 
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readxl 1.1.0 

recipes 0.1.3 

registry 0.5-1 

rematch 1.0.1 

repr 0.19.2 

reprex 0.2.0 

reshape2 1.4.3 

reticulate 1.16 

RevoIOQ 10.0.0 

RevoMods 11.0.1 

RevoUtils 11.0.1 

RevoUtilsMath 11.0.0 

rJava 0.9.10 

rlang 0.2.1 

rmarkdown 1.10 

robustbase 0.93-2 

rpart 4.1-13 

rprojroot 1.3-2 

RSQLite 2.2.0 

rstudioapi 0.7 

RUnit 0.4.26 

rvest 0.3.2 

rzmq 0.9.6 

sandwich 2.5.1 

scales 0.5.0 

scatterplot3d 0.3-41 

selectr 0.4-1 

seriation 1.2-3 

sfsmisc 1.1-2 

shiny 1.1.0 

slam 0.1-47 

SnowballC 0.7.0 

sourcetools 0.1.7 

sqldf 0.4-11 

       SQUAREM 2017.10-1 

stringi 1.2.4 

stringr 1.3.1 

testthat 2.0.0 
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tibble 1.4.2 

tidyr 0.8.1 

tidyselect 0.2.4 

tidyverse 1.2.1 

tm 0.7.7 

timeDate 3.043.102 

tinytex 0.6 

triebeard 0.3.0 

trimcluster 0.1-2.1 

truncnorm 1.0.8 

truncreg 0.2-5 

TSP 1.1-6 

TTR 0.23-3 

urltools 1.7.3 

utf8 1.1.4 

uuid 0.1-2 

vcd 1.4-4 

vctrs 0.3.2 

viridis 0.5.1 

viridisLite 0.3.0 

visNetwork 2.0.6 

whisker 0.3-2 

withr 2.1.2 

wordcloud 2.6 

xfun 0.3 

xml2 1.2.0 

xtable 1.8-2 

xts 0.11-0 

yaml 2.2.0 

zip 2.1.0 

zoo 1.8-3 

 

4.2 Módulos em Python 

Seguem alguns exemplos de bibliotecas de análise de dados presentes no           
ambiente Python: 
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SciPY – Biblioteca utilizada em computação científica que contém diversos          
módulos para otimização, álgebra linear, integração, interpolação, processamento        
de imagem e etc. 

NumPy – Biblioteca especial para trabalhar com arrays multidimensionais e          
matrizes, além de uma grande coleção de funções matemáticas de alto nível para             
operar estes arrays. 

Matplotlib – Biblioteca para gerar as mais diversas formas de gráficos e            
histogramas.  

Sympy – Biblioteca voltada para a matemática simbólica.  

Pandas – Biblioteca que tem como propósito a manipulação de grande           
quantidade de dados e sua análise. 

Pandoc- A biblioteca Pandoc deve ser utilizada através do módulo pypandoc. 

     modo de uso: 

          import os 

os.environ.setdefault('PYPANDOC_PANDOC', 
'//opt/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/pandoc') 

          import pypandoc 

  

17 

 



 

Jupyter Clientes - Modelo de Uso - SERPRO 
 

datalake_serpro – Biblioteca que tem como propósito a conexão ao Hadoop           
usando o impala, utilizando a função “conectando”. Segue abaixo um exemplo de            
conexão:  

from datalake_serpro import conectando 

lista = conectando("show databases;") 

print(lista) 

 

Configurando o timeout de conexão (o default é 100): 

import datalake_serpro 

from datalake_serpro import conectando 

lista = conectando("show databases;",timeout=200) 

print(lista) 

 

Embaralhando a lista de servidores (útil para conectar a outros servidores           
sem seguir a ordem pré-definida). Caso não queira embaralhar use False.           
O padrão é embaralhar. 

import datalake_serpro 

from datalake_serpro import conectando 

lista = conectando("show databases;",shuffle=True) 

print (lista) 

 

A bliblioteca handler_dl apenas conecta sem passar a string de execução. 

import datalake_serpro 

from datalake_serpro import handler_dl 

con = handler_dl(timeout=10, shuffle=False) 
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A biblioteca ibis_handler faz uso da library python IBIS, que permite gravar            
um dataframe direto no de dados (no anexo, mais detalhes): 

ex:  

from datalake_serpro import ibis_handler 

client = ibis_handler(DEBUG=True,Lago=<ALIAS>',shuffle=False) 

# <ALIAS> SP- datalake - BSB - ldg - Desenvolvimento - dev 

import pandas as pd 

client.set_database('<COLOCAR AQUI O NOME DO DATABASE QUE       
VC QUISER>') 

client.list_databases() 

datadf = pd.DataFrame({'paises': ['brasil', 'eua', 'franca', 'italia'], vendas:        
[2000, 30000, 14000, 19000]}) 

data = pd.DataFrame(datadf) 

client.create_table('<COLOCAR AQUI O NOME DA TABELA QUE VC        
QUER CRIAR>', data) #, force=True 

client.close() 

# importante sempre fechar o objeto client para apagar arquivos          
temporários 
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HDFS - A biblioteca python hdfs pode ser usada no jupyter sem necessidade de passar os                
parâmetros de configuração. Para que usuários que acessam o datalake de São Paulo o              
alias é datalake, para o de brasília o alias é lgd. Exemplo: 

 

Listando a pasta do usuário no hdfs: 

from hdfs import Config 

client = Config().get_client('datalake') #alias datalake 

client.list('/user/seucpf/') #lista a pasta do usuario no hdfs 

Resposta: ['arq1.txt',  'arq2.txt'] 

Enviando um arquivo para o HDFS do datalake: 

from hdfs import Config 

client = Config().get_client('datalake') #alias datalake 

client.upload('/user/seucpf/', '/home/seucpf/arq3.txt') #envia o arquivo para      
o datalake 

client.list('/user/seucpf/') #lista a pasta do usuario no hdfs 

Resposta: ['arq1.txt',  'arq2.txt',  'arq3.txt'] 

 

Apagando um arquivo do HDFS do datalake: 

from hdfs import Config 

client = Config().get_client('datalake') #alias datalake 

client.delete('/user/seucpf/arq3.txt') # apaga o arquivo no hfdfs 

client.list('/user/seucpf/') #lista a pasta do usuario no hdfs 

Resposta: ['arq1.txt',  'arq2.txt''] 
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Todos os Módulos Python 

absl-py==0.6.1 
alabaster==0.7.12 
alembic==1.0.2 
anaconda-client==1.7.2 
anaconda-navigator==1.9.2 
anaconda-project==0.8.2 
appdirs==1.4.3 
asn1crypto==0.24.0 
astor==0.7.1 
astroid==2.0.4 
astropy==3.0.5 
async-generator==1.10 
atomicwrites==1.2.1 
attrs==18.2.0 
Automat==0.7.0 
autovizwidget==0.12.9 
Babel==2.6.0 
backcall==0.1.0 
backports.os==0.1.1 
backports.shutil-get-terminal-size==1.0.0 
beakerx==1.4.0 
beautifulsoup4==4.6.3 
bitarray==0.8.3 
bkcharts==0.2 
blaze==0.11.3 
bleach==3.0.2 
bokeh==1.2.0 
boto==2.49.0 
Bottleneck==1.2.1 
bqplot==0.11.5 
bs4==0.0.1 
certifi==2019.3.9 
cffi==1.11.5 
chardet==3.0.4 
Click==7.0 
cloudpickle==0.6.1 
clyent==1.2.2 
colorama==0.4.0 
conda==4.6.9 
conda-build==3.16.2 
conda-verify==3.1.1 
constantly==15.1.0 
contextlib2==0.5.5 
cryptography==2.6.1 
cssselect==1.0.3 
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cvxpy==1.0.25  
cycler==0.10.0 
Cython==0.29 
cytoolz==0.9.0.1 
dash==0.40.0 
dash-core-components==0.45.0 
dash-html-components==0.15.0 
dash-renderer==0.21.0 
dash-table==3.6.0 
dask==0.20.0 
datashape==0.5.4 
datalake_serpro==0.1 
DateTime==4.3 
deap==1.3.1 
decorator==4.3.0 
dill-0.3.1.1 
distributed==1.24.0 
docopt==0.6.2 
docutils==0.14 
ecos==2.0.7.post1 
entrypoints==0.2.3 
et-xmlfile==1.0.1 
fake-useragent==0.1.11 
fancyimpute==0.5.4 
fastcache==1.0.2 
fastparquet==0.3.0 
filelock==3.0.10 
Flask==1.0.2 
Flask-Compress==1.4.0 
Flask-Cors==3.0.6 
future==0.17.1 
gast==0.2.0 
gevent==1.3.7 
glob2==0.6 
gmpy2==2.0.8 
greenlet==0.4.15 
grpcio==1.16.1 
h5py==2.8.0 
hdfs==2.4.0 
hdijupyterutils==0.12.9 
heapdict==1.0.0 
html5lib==1.0.1 
hyperlink==18.0.0 
idna==2.7 
imageio==2.4.1 
imagesize==1.1.0 
importlib-metadata==0.6 
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impyla==0.14.2.2 
incremental==17.5.0 
ipykernel==5.1.0 
ipython==7.1.1 
ipython-genutils==0.2.0 
ipywidgets==7.4.2 
isort==4.3.4 
itsdangerous==1.1.0 
jdcal==1.4 
jedi==0.13.1 
jeepney==0.4 
Jinja2==2.10 
jsonschema==2.6.0 
jupyter==1.0.0 
jupyter-client==5.2.3 
jupyter-console==6.0.0 
jupyter-core==4.4.0 
jupyter-plotly-dash==0.4.2 
jupyterhub==0.9.4 
jupyterhub-ldapauthenticator==1.2.2 
jupyterlab==0.35.3 
jupyterlab-launcher==0.13.1 
jupyterlab-server==0.2.0 
Keras==2.2.4 
Keras-Applications==1.0.6 
Keras-Preprocessing==1.0.5 
keyring==16.0.0 
kiwisolver==1.0.1 
knnimpute==0.1.0 
lazy-object-proxy==1.3.1 
ldap3==2.6 
libarchive-c==2.8 
lightgbm==2.3.1 
llvmlite==0.25.0 
locket==0.2.0 
lxml==4.2.5 
Mako==1.0.7 
Markdown==3.0.1 
MarkupSafe==1.0 
matplotlib==3.0.1 
mccabe==0.6.1 
mistune==0.8.4 
mkl-fft==1.0.6 
mkl-random==1.0.1 
mock==3.0.5 
more-itertools==4.3.0 
mpmath==1.0.0 
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msgpack==0.5.6 
multipledispatch==0.6.0 
multiprocess==0.70.9 
navigator-updater==0.2.1 
nbconvert==5.3.1 
nbformat==4.4.0 
networkx==2.2 
nlpnet==1.2.4 
nltk==3.3 
nose==1.3.7 
notebook==5.7.4 
numba==0.40.0 
numexpr==2.6.8 
numpy==1.18.0 
numpydoc==0.8.0 
odo==0.5.1 
olefile==0.46 
openpyxl==2.5.9 
osqp==0.6.1 
packaging==18.0 
pamela==0.3.0 
pandas==0.23.4 
pandocfilters==1.4.2 
parse==1.11.1 
parsel==1.5.1 
parso==0.3.1 
partd==0.3.9 
path.py==11.5.0 
pathlib2==2.3.2 
patsy==0.5.1 
pep8==1.7.1 
pexpect==4.6.0 
pickleshare==0.7.5 
Pillow==5.3.0 
pip==19.2.3 
pkginfo==1.4.2 
plac==1.1.3 
plotly==3.7.1 
pluggy==0.8.0 
ply==3.11 
prometheus-client==0.4.2 
prompt-toolkit==2.0.7 
protobuf==3.6.1 
psutil==5.4.8 
ptyprocess==0.6.0 
py==1.7.0 
py4j==0.10.7 
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pyarrow==0.13.0 
pyasn1==0.4.4 
pyasn1-modules==0.2.2 
pycodestyle==2.4.0 
pycosat==0.6.3 
pycparser==2.19 
pycrypto==2.6.1 
pycurl==7.43.0.2 
pyDEA==1.6 
PyDispatcher==2.0.5 
pyee==5.0.0 
pyflakes==2.0.0 
Pygments==2.2.0 
pygpu==0.7.6 
PyHamcrest==1.9.0 
pykerberos==1.2.1 
pylint==2.1.1 
pyOpenSSL==18.0.0 
pypandoc==1.4 
pyparsing==2.3.0 
pyppeteer==0.0.25 
pyquery==1.4.0 
PySocks==1.6.8 
pysolr==3.9.0 
pyspark==2.4.4 
pytest==3.10.0 
pytest-arraydiff==0.2 
pytest-astropy==0.4.0 
pytest-doctestplus==0.1.3 
pytest-openfiles==0.3.0 
pytest-remotedata==0.3.1 
pytest-runner==4.2 
python-dateutil==2.7.5 
python-editor==1.0.3 
python-oauth2==1.1.0 
pytz==2018.7 
PyWavelets==1.0.1 
PyYAML==3.13 
pyzmq==17.1.2 
QtAwesome==0.5.2 
qtconsole==4.4.2 
QtPy==1.5.2 
queuelib==1.5.0 
requests==2.20.0 
requests-html==0.10.0 
requests-kerberos==0.12.0 
retrying==1.3.3 
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rope==0.11.0 
ruamel-yaml==0.15.46 
sasl==0.2.1 
scikit-image==0.14.0 
scikit-learn==0.22 
scipy==1.1.0 
scikit-learn-0.22.1 
Scrapy==1.5.1 
scs==2.1.1.post2 
seaborn==0.9.0 
SecretStorage==3.1.0 
Send2Trash==1.5.0 
service-identity==17.0.0 
setuptools==39.1.0 
simplegeneric==0.8.1 
singledispatch==3.4.0.3 
six==1.11.0 
sklearn==0.0 
snowballstemmer==1.2.1 
sortedcollections==1.0.1 
sortedcontainers==2.0.5 
spacy==2.3.0 
sparkmagic==0.12.9 
Sphinx==1.8.1 
sphinxcontrib-websupport==1.1.0 
spyder==3.3.1 
spyder-kernels==0.2.6 
SQLAlchemy==1.2.13 
statsmodels==0.9.0 
sudospawner==0.5.2 
sympy==1.3 
tables==3.4.4 
tblib==1.3.2 
tensorboard==1.11.0 
tensorflow==1.11.0 
termcolor==1.1.0 
terminado==0.8.1 
testpath==0.4.2 
tex==1.8 
Theano==1.0.3+2.g3e47d39ac.dirty 
thrift==0.11.0 
thrift-sasl==0.2.1 
thriftpy==0.3.9 
toolz==0.9.0 
tornado==5.1.1 
tqdm==4.28.1 
traitlets==4.3.2 
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traittypes==0.2.1 
Twisted==18.9.0 
typed-ast==1.1.0 
typing==3.6.4 
unicodecsv==0.14.1 
urllib3==1.23 
w3lib==1.19.0 
wcwidth==0.1.7 
webencodings==0.5.1 
websockets==7.0 
Werkzeug==0.14.1 
wheel==0.32.2 
widgetsnbextension==3.4.2 
wrapt==1.10.11 
xgboost==0.90 
xlrd==1.1.0 
XlsxWriter==1.1.2 
xlwt==1.3.0 
zict==0.1.3 
zope.interface==4.6.0 
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5. Novos Módulos 

5.1 Processo de inclusão de novos módulos 

 

IMPORTANTE: 

Caso o usuário tenha a necessidade de um módulo(bibliotecas,pacotes, etc)          
científico ou de dados que não esteja instalado, ele deve solicitar junto a             
área de atendimento para que seja avaliada a sua instalação, abrindo uma            
demanda para isto. 

 

Fluxograma: 
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5.2 Implantação de novos módulos: 

O processo de implantação de novos módulos no ambiente Jupyter deve ser feito             
através da área de atendimento como mostra o fluxograma acima. Uma vez            
solicitada pelo cliente com a requisição e a necessidade de instalação deste            
módulo é encaminhada para a área responsável pelo Jupyter, que analisa a            
solicitação e avalia se o módulo pode ser instalado. 4 pontos são considerados             
neste momento: 

◦ Segurança: Módulos próprios ou módulos de mercado devem passar por          
testes de vulnerabilidade.  

◦ Estabilidade: Módulos que possam colocar em risco a estabilidade do          
ambiente podem ser rejeitados. 

◦ Performance: Módulos que prejudiquem o desempenho do ambiente        
compartilhado, no que tange o uso de memória e processamento          
excessivo também podem ser rejeitados. 

◦ Licenças: É necessário validar a licença de uso da biblioteca para ver se             
não fere nenhum direito ou propriedade. 

Obs.: Se o módulo for aprovado para instalação este será instalado para todos os              
clientes, com isso pode acontecer se surgirem novas bibliotecas para uso. 
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6. Relato de Problemas no ambiente 

Os procedimentos adotados para o atendimento de problemas encontrados no          
ambiente devem seguir a seguintes regras: 

6.1. Erros em bibliotecas 

- Fazer um print da tela com o erro e o nome da biblioteca em questão. 

- Abrir um chamado na Central de Atendimento informando qual ambiente           
Jupyter está sendo utilizando. 

6.2. Falhas de conexão no Datalake: 

- Fazer um print da tela com erro e nome da conexão em questão. 

- Abrir chamado na Central de Atendimento informando o ambiente e os            
dados que está tentando acessar. 

6.3. Indisponibilidade do ambiente: 

- Abrir um chamado na Central de Atendimento informando qual ambiente           
Jupyter que está indisponível. 

 

 

  

30 

 



 

Jupyter Clientes - Modelo de Uso - SERPRO 
 

7 .Dicas de Uso 

No Jupyter, todas as suas entradas e saídas são salvas. Há duas variáveis             
chamadas In e Out que são atribuídas à medida que você trabalha com seus              
resultados. Todas as saídas são salvas automaticamente em variáveis da          
forma _N, onde N é o número do prompt, e as entradas para _iN. Isso               
permite que você recupere rapidamente o resultado de uma computação          
anterior, referindo-se a seu número, mesmo se você se esqueceu de           
armazená-lo como uma variável. 

 

 

Você também pode referenciar a entrada, nesse caso coloque _iN, onde N é o número               
do prompt, e nesse caso observe que ela é uma string, logo: 
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Os notebooks são iterativos: 

 

 

 

Se desejar detalhes sobre as propriedades e funcionalidades de qualquer objeto           
Python atualmente carregado no Jupyter, você pode usar o “?” para revelar            
quaisquer detalhes disponíveis: 
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Se desejar mais detalhes sobre as propriedades e funcionalidades de qualquer objeto            
Python atualmente carregado no Jupyter, você pode usar o “??” para revelar            
quaisquer detalhes disponíveis: 
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Como o Jupyter permite a introspecção, ele é capaz de dar ao usuário a capacidade de                
completar comandos que foram parcialmente digitados com um tab. Isso é feito            
pressionando a tecla <tab> em qualquer ponto durante o processo de digitar um comando: 

 

 

Ex: 

from datalake_serpro import conectando 

help(conectando) 

conectando(sql='', DEBUG=False) 

 
===================================================================== 

    conectando  

    --------------------------------------------------------------------------- 

            Retorna uma lista com os resultados da query determinadas pelo sql enviado. 

 
===================================================================== 
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O mesmo se aplica para o método handler_dl. 

Ex: 

from datalake_serpro import handler_dl 

help(handler_dl) 

handler_dl(DEBUG=False) 

 
===================================================================== 

    handler_dl 

    --------------------------------------------------------------------------- 

        Retorna um objeto que representa a conexão com o datalake. 

 
===================================================================== 

 

O connect  e  getpass são métodos nativos dos módulos impala.dbapi  e 

python, respectivamente. 

Ex: 

from impala.dbapi import connect 

help(connect) 

import getpass 

help(getpass) 
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8 .Comandos do sistema 

No Jupyter, você pode digitar “ls” para ver seus arquivos ou “cd” para alterar diretórios,               
assim como você faria em um prompt do sistema, mas para isso adicione o caractere               
“!”: 

 

 

 

Praticamente qualquer comando do sistema pode ser acessado precedido de “!”, o            
qual passa qualquer comando subsequente diretamente para o sistema operacional. 
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9 .Documentando no notebooks 
 

Na linha logo acima da tela do notebook, na seleção marcada como “Code”, altere para               
“Markdown”. Um novo campo retangular irá se abrir na parte inferior. 
 
Observe a imagem abaixo: 
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Agora, selecione a célula com o texto (se já não estiver selecionada) e pressione de novo o                 
comando “Run” do menu superior. O texto será renderizado e aparecerá na tela como: 
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Repare que o texto “ESTA É A DOCUMENTAÇÃO DO CÓDIGO ABAIXO:” ficou em negrito,              
isto porque utilizamos um recurso de edição da linguagem Markdown, segue abaixo alguns             
exemplos de edição de texto: 
 

 

 

 

 

 

 

Mais informações em: 
https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/examples/Notebook/Working%2

0With%20Markdown%20Cells.html 
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10. Boas Práticas 

10.1. Fazer backup local dos notebooks. 

É uma boa prática baixar os notebooks para sua máquina local. O ambiente tem              
um backup diário para o ambiente de usuário do Jupyter, mas ter o arquivo local               
além de aumentar essa segurança possibilita o seu versionamento. 

10.2. Liberar os Kernels em memória (python e R) que não estejam rodando. 

Deixar processos ativos, quando não necessário, acabam prejudicando todo o          
ambiente. Desta forma, sempre feche os processos que não estão sendo           
executados. Isto pode ser feito na aba “Running” do ambiente. Caso os processos             
estejam inativos por mais de 8 horas, ele será automaticamente fechado pelo            
sistema. 

 

Clique no botão “Shutdown” para desativar o notebook. Para se deslogar da sua             
sessão no Jupyter, clique no botão “Logout”. 

Os processos inativos por mais de 7 dias serão automaticamente fechados pelo            
sistema, porém isso não elimina a necessidade da aplicação da boa prática de             
execução do “Shutdown” pelo cliente. 

10.3. Evitar trazer grandes quantidades de dados para processar no ambiente           
Jupyter. 

Procurar processar as queries no ambiente do cluster (impala e hive) e trazer             
dados consolidados para o sistema. Evitar ter dados de grandes volumes sendo            
processados no ambiente do Jupyter, a não ser que seja necessário fazer a             
consolidação por processos dos notebooks. Exemplo: fazer um SELECT em uma           
tabela de um petabyte de tamanho. 
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10.4. Liberar alocação de memória no R. 

Para melhor utilização da memória em notebooks que utilizam a linguagem R            
liberar a alocação de objetos instanciados. Exemplo:  rm(nome do objeto).  

  

10.5. Evitar fazer consultas complexas ou mal construídas no Datalake. 

Apesar de se tratar de ambiente de Big Data, os recursos do Datalake não são               
infinitos. Desta forma, consultas mal construídas ou complexas demais, como por           
exemplo com muitos joins e/ou cross joins, podem exaurir todos os seus recursos.             
Avalie se sua consulta está bem formada e se esta poderia estar dividida em mais               
de uma com, por exemplo, a criação de tabelas temporárias intermediárias.  

 

10.6. Estruture seu Notebook 

▪ Crie um novo notebook para cada versão importante de seu projeto. Assim é             
possível entender a evolução do projeto como um todo. Tenha atenção ao criar             
nomes para seus notebooks. 
 

▪ Utilize algum tipo de padrão como a data + mês + ano + nome do notebook.                
Evite utilizar v01,v02,v03, pois estes nomes não transmitem nenhuma         
informação sobre o conteúdo ou alteração do notebook. 
 

▪ Dê um título para o seu notebook (H1 Header) e escreva um preâmbulo             
significativo para a proposta de seus conteúdos. 

▪ Use Cabeçalhos (headings) e documentação em células de marcação         
(markdown cells) para estruturar o seu notebook e explicar os passos do            
workflow e principalmente para uso futuro. 

▪ Faça da documentação do projeto uma rotina: É muito fácil escrever texto e             
código com o Jupyter Notebook, tenha disciplina e documente todas as           
alterações de seu projeto como um hábito. 
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11. Roadmap do Modelo de Uso 

O roadmap do modelo de uso contempla novas atividades e melhorias que            
serão incluídas na novas versões do modelo. 

11.1. Tratamento de mais conceitos sobre o Jupyter 

11.2. Uso do Pyspark no ambiente Jupyter 

11.3. Documentação de apoio: 

11.3.1. Encontrando mapeamentos impactados 

11.3.2. Melhorias e otimizações de performance 

11.3.1. Mais documentação de melhores práticas 

11.4. Estudo da Solução JEG (Jupyter Enterprise Gateway) 
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ANEXO I 
datalake_serpro 

 
 

Roteiro para a conexão com impala no jupyter usando a 
biblioteca python datalake_serpro 
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Sumário: 
 

1. Introdução 
2. Logando na ferramenta e criando um ticket Kerberos 
3. conexão simples 
4. conexão via handler 
5. Ajustando o timeout 
6. Embaralhando a lista de servidores 
7. Execução do comando SELECT no Receita Data. 
8. Uso da biblioteca IBIS. 
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1) Introdução 
 
A biblioteca python datalake_serpro é um encapsulamento da biblioteca impala para facilitar o uso              
da conexão com o datalake. Está biblioteca pode ser utilizada de forma simples passando o               
comando sql impala ou até passando parâmetros para melhorar a sua conexão.  
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2) Logando na ferramenta e criando um ticket Kerberos 
 

1. Acesse a url e realize login: 

 
 
 

2. No menu acesse File => New => Terminal 
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Um nova janela de terminal será aberta. 
 

47 

 



 

Jupyter Clientes - Modelo de Uso - SERPRO 
 

 
 

3. Crie um ticket através do Kerberos com o comando kinit 
 
Execute os comandos: 
 

kinit CPF@DATALALE.SERPRO 

 
Onde: 
CPF: é o CPF do usuário 
Senha: é a senha do usuário 
 
Para verificar se há um ticket válido, execute o comando klist. 
 

klist 
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3) Conexão simples 
 
A forma mais básica de uso da biblioteca é chamar a função conectando usando  apenas a string 
sql como parâmetro. 
 

 
 
O exemplo acima passa a string ‘show databases;’, que retorna o nome de todos os database do                 
datalake. Mostramos apenas a quantidade de databases para preservar o nome das bases. 
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4) Conexão via handler 
 
Caso não seja desejado passar a string sql imediatamente podemos apenas gerar o objeto da 
conexão. isto é feito utilizando a função handler_dl: 
 

 
 
Observe que os métodos de conexão ficam disponíveis em con que foi instanciado com o objeto da 
conexão. 
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5) Ajustando o timeout 
 
Quando a conexão demora muito a responder, pode acontecer do timeout padrão (100 segundos)              
cair. è possível mudar esse tempo via o parâmetro timeout. Recomendamos, que antes de usar               
valores muito altos, verifique se o ambiente está estável, ou servidor fora. Aumentar muito o timeout                
nestes caso só pioraria mais ainda as conexões. 
 

 
 
Como visto no exemplo, o timeout= 200 (200 segundos) pode ser passado tanto na função 
conectando quanto na handler_dl. 
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6) Embaralhando os servidores 
 
O padrão de conexão da biblioteca embaralha sempre a sequência de servidores na conexão. Um               
recurso que podemos usar é o parâmetro shuffle que ao ser atribuído como False (o padrão True)                 
usa a lista de servidores pré-definida para a biblioteca não embaralhando a lista para a conexão. O                 
exemplo abaixo mostra como podemos utilizar: 
 

 
 
O default é shuffle=True, o que não é necessário declarar. Acima na função conexão além de 
atribuir o timeout, também atribuímos o shuffle. Já no handler optamos apenas por embaralhar os 
servidores deixando o valor default. 
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7) Execução do comando SELECT no Receita Data 
 
O Exemplo a seguir utiliza o método handler para criar uma conexão passando um timeout               
definido pelo usuário e estabelecendo pelo parâmetro shuflle que a lista de servidores será              
embaralhada para acesso.  
O código executa um comando SQL que consulta uma tabela do Datalake retornando os 5               
primeiros registros e em seguida os próximos 5 registros. 
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8) Uso da biblioteca IBIS  
 
Toda vezes que um dataframe ou tabela SQL processada no jupyter precisa ser gravado no               
lago é necessário transformar o dataframe em um arquivo tipo CSV, enviar via HDFS para o                
Lago e em seguida criar a tabela no Lago a partir do arquivo enviado. 
A bilbioteca IBIS (python) resolve este problema fazendo as conexões necessárias e            
facilitando este processo para usuário sem necessidade de muitas operações. 
A biblioteca datalake_serpro possue um handler para tratar a conexão utilizando a biblioteca             
IBIS. Em seguida vamos descrever o seu uso e os cuidados necessários. Lembre-se que              
para uso desta biblioteca é necessário logar com kerberos conforme descrito neste anexo no              
item “2) Logando na ferramenta e criando um ticket Kerberos”. 
Conectando via ibis_handler: 
Para obter um objeto de conexão IBIS utilizamos a função ibis_handler no datalake_sepro: 
exemplo: 
 

 

Na conexão acima é passado o ALIAS  Lago=’dev’ que aponta para o lago de 

desenvolvimento. Este é o único parâmetro obrigatório nesta função.  Os alias 

são: 

1- BSB - ldg  2- SP - datalake 3- Desenvolvimento - dev 

É importante observar após o uso do objeto client para gravar a tabela será 

necessário fechar a conexão de forma que arquivos temporários sejam excluídos 

de sua área de trabalho. 

Os parâmetros SHUFFLE e TIMEOUT podem ser utilizados como nas outras 

funções da biblioteca datalake_serpro. 
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O parâmetro DEBUG, se for atribuído como True, irá ativar a função verbose e 

detalhes da conexão e operações de banco aparecerão detalhadas.  

Abaixo a utilização do objeto client para criação de uma tabela no LDG. Observe 

que o verbose está ligado (DEBUG=True) e é exibido dados da conexão e do SQL 

utilizado pela biblioteca IBIS. O default é False (neste caso o parâmetro DEBUG 

não preciso ser chamado no método). 

 

 Os  servidores conectados são retornados para efeito de depuração, caso 

necessário. 
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Na sequência, o objeto client é utilizado para criar uma tabela no LDG com os 

dados de um dataframe PANDAS.  

Observe que o banco de dados de destino é informado no método set_database 

e que a tabela gravada no método create_table é o conteúdo inteiro do 

dataframe PANDAS.  

Após a criação da tabela o método close() termina o objeto e destrói os arquivos 

temporários, como pode ser visto no texto exibido pelo DEBUG. 

É importante  ressaltar que os dados temporários são gravados na pasta 

user/seu/cpf/ibis, desta forma após a primeira utilização da biblioteca é 

possível notar a presença da pasta ibis. 

 

Referências da biblioteca IBIS: 

https://docs.ibis-project.org/api.html 
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ANEXO II 
HDFS no Jupyter 

 
 

Roteiro para uso da biblioteca HDFS no Jupyter 
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3. Listando um diretório HDFS de dentro do jupyter. 
4. Enviando arquivos para o HDFS 
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1) Introdução 
 
O Hadoop dispõe de uma ferramenta para acesso o HDFS via terminal. Está ferramenta é o                
comando HDFS. Mas podemos utilizar a biblioteca python hdfs que permite fazer as operações no               
HDFS em código python dentro de uma célula do Jupyter. 
Foi configurado no ambiente da máquina jupyter a conexão com o HFDS (máquina, porta, acesso ao                
Kerberos), desta forma a única informação necessária que o usuário precisa saber é o alias da                
conexão que para máquinas de SP (datalake.jupyter.serprio.gov.br) é a string datalake. Isto significa             
que o usuário não precisa fazer nenhuma configuração para acessar o HDFS, apenas logar o ticket                
Kerberos e apontar para o alias.  
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2) Logando na ferramenta e criando um ticket Kerberos 
 

1. Acesse a url e realize login: 

 
 
 

2. No menu acesse File => New => Terminal 
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Um nova janela de terminal será aberta. 
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3. Crie um ticket através do Kerberos com o comando kinit 
 
Execute os comandos: 
 

kinit CPF@DATALALE.SERPRO 

 
Onde: 
CPF: é o CPF do usuário 
Senha: é a senha do usuário 
 
Para verificar se há um ticket válido, execute o comando klist. 
 

klist 
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3) Listando arquivos HDFS de dentro do Jupyter 
 
Após ter inicializado seu ticket Kerberos, abra o seu notebook python no jupyter e escreva o código 
python para o HDFS: 
 

 
 
O Alias ‘datalake’ está definido no comando: client = Config().get_client('datalake'). Esta é a única 
informação necessária para que o usuário acesse o HDFS. 
Observe que é o conteúdo exibido refere-se a pasta do usuário no HDFS do datalake. 
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4) Enviando arquivos para o HDFS 
 
O exemplo abaixo mostra como enviar um arquivo de nossa pasta local do Jupyter para o HDFS: 
 

 
 
 
Observe que arquivo ‘novoarquivo.txt’ passa figurar no seu diretório HDFS. 
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5) Excluindo um arquivo no HDFS 
 
O exemplo abaixo mostra como excluir um arquivo do diretório no HDFS: 
 

 
 
 
Observe que arquivo ‘novoarquivo.txt’ não está mais presente no seu diretório HDFS. 
 

68 

 



 

Jupyter Clientes - Modelo de Uso - SERPRO 
 

6) Copiando um arquivo do HDFS para sua pasta local no jupyter. 
 
O exemplo abaixo mostra como copiar um arquivo do diretório  HDFS para sua pasta local: 
 

 
 
Observe que a pasta home/seucpf é a pasta local e a de origem a pasta /user/cpf/. 
 
 
Para mais informações da biblioteca HDFS no python consulte a documentação em: 
 
https://hdfscli.readthedocs.io/en/latest/quickstart.html 
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