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Анотація. Jupyter Notebook широко застосовується для інтерактивних 

обчислень в різних галузях науки і техніки. Як правило документи Jupyter 
Notebook створюються безпосередньо в браузері, але існує можливість їх 
програмної генерації, наприклад з Python-коду, який містить рядкові Python-
літерали з кодом Markdown. Генерація з Python-коду дозволяє зберігати 
документи в зручному для редагування текстовому форматі. Крім того, 
в деяких випадках, цей Python-код може бути виконаний стандартним 
інтерпретатором Python і без наявності установленого Jupyter Notebook. 
Це забезпечує універсальність формату. На даний момент існує кілька 
інструментів для перетворення Python-коду в документ Jupyter Notebook 
(.ipynb). Недоліком їх є або підтримка застарілих форматів або незручний 
спосіб розмітки комірок документу Jupyter Notebook. Описано принципи 
роботи та розроблено програму мовою Python для генерації інтерактивних 
документів Jupyter Notebook (.ipynb v4) з розміченого найпростішим 
способом Python-коду, яка має можливість подальшої конвертації .ipynb 
в формати HTML і docx. Програма може бути використана для полегшення 
створення та редагування документів на основі Jupyter Notebook. 
У порівнянні з аналогами програма має простий і зрозумілий алгоритм на 
основі регулярних виразів, що дозволяє її просту модифікацію для інших 
задач. Додатковою перевагою є простий спосіб розмітки Python-коду на 
комірки, який полягає у розташуванні блоків Markdown-тексту в багаторяд-
кових Python-літералах в лапках та розділенні блоків коду символами ##. 
Наведено приклад створення Python-коду, який містить: блок Markdown 
з такими можливостями як форматування різними шрифтами, 
гіперпосилання, рисунки, блоки програмного коду, LaTeX формули та 
таблиці; блок коду для побудови інтерактивного графіка за допомогою 
Python-бібліотек Matplotlib та ipywidgets; блок коду, який виводить 
неформатований текст та результати інтерпретації коду HTML, 
Markdown, SVG функцією display з модуля IPython.display. Показано приклад 
конвертації цього коду у формати Jupyter Notebook (у тому числі 
інтерактивний), Markdown, HTML, docx. 
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SIMPLE GENERATOR OF JUPYTER NOTEBOOK INTERACTIVE DOCUMENTS 

FROM MARKED UP PYTHON PROGRAMMING CODE 
 
Valeryi Kopei, Ph.D., Ass. Prof., Ivano-Frankivsk National Technical University of 

Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine. vkopey@gmail.com 
 
Abstract. Jupyter Notebook is widely used for interactive computing in various 

fields of science and technology. As a rule, Jupyter Notebook documents are created 
directly in the browser, but it is possible to generate them by software, for example, 
from Python code that contains Python string literals with Markdown code. Generation 
from Python code allows you to save documents in an easy-to-edit text format. In 
addition, in some cases, this Python code can be executed by a standard Python 
interpreter without having a Jupyter Notebook installed. This provides format flexibility. 
Currently, there are several tools for converting Python code to a Jupyter Notebook 
(.ipynb) document. Their disadvantage is either support for old formats or an 
inconvenient way to mark up cells in a Jupyter Notebook document. The principles of 
function are described and the Python program is developed for generating interactive 
Jupyter Notebook documents (.ipynb v4) from the simple marked Python code. The 
program has the ability to further convert .ipynb to HTML and docx formats. The 
program can be used to facilitate the creation and editing of documents based on 
Jupyter Notebook. In comparison with analogues, the program has a simple and clear 
algorithm based on regular expressions, which allows its simple modification for other 
tasks. An additional advantage is the simple way of marking Python code on cells, 
which consists in placing Markdown text blocks in multiline Python literals in quotes and 
separating code blocks by using ## symbols. An example of creating Python code is 
provided, which contains a Markdown block with such features as formatting with 
various fonts, hyperlinks, pictures, program code blocks, LaTeX formulas and tables; a 
block of code for building interactive graphics using Python libraries Matplotlib and 
ipywidgets; a block of code that outputs unformatted text and interpretation results of 
HTML, Markdown, SVG code by the display function from the IPython.display module. 
An example of converting this code to Jupyter Notebook (including interactive), 
Markdown, HTML and docx formats is shown. 

Keywords: interactive computing, Python, Jupyter Notebook, markup language, 
Markdown, regular expression 

 
Вступ 
Jupyter Notebook (IPython Notebook) — це вільна веб-програма, яка дозволяє 

створювати і поширювати інтерактивні документи, які містять живий програмний 
код, формули, візуалізацію і форматований текст [1, 2, 3]. Вперше таку концепцію 
програмування і документування (Literate Programming) [4], в якій програма 
складається з прози природною мовою і програмного коду, запропонував 
Дональд Кнут під час роботи над системою TeX. Notebook підтримує більше 40 
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мов програмування, у тому числі Python. Код може створювати мультимедійне ін-
терактивне виведення: HTML, рисунки, відео, LaTeX і довільні MIME-типи. Jupyter 
Notebook широко застосовується для інтерактивних обчислень в різних галузях 
науки і техніки [5–7]. Форматований текст в Notebook можна створювати мовою 
розмітки Markdown [8]. Це мова розмітки, яка орієнтована на легкість створення 
і читання документу з подальшим його перетворенням у HTML. Зокрема, текст 
курсивом повинен знаходитись між символами *, жирний текст — між символами 
**, LaTeX формула — між символами $ або $$, заголовок повинен починатись 
з символу # з наступним пробілом. 

 
Стан проблеми і постановка задачі 
Як правило документи Jupyter Notebook створюються безпосередньо 

в браузері, але існує можливість їх програмної генерації, наприклад з Python-коду, 
який містить рядкові Python-літерали з кодом Markdown. Генерація з Python-коду 
дозволяє зберігати документи в зручному для редагування текстовому форматі. 
Крім того, в деяких випадках, цей Python-код може бути виконаний стандартним 
інтерпретатором Python і без наявності установленого Jupyter Notebook. Це 
забезпечує універсальність формату. На даний момент існує кілька інструментів 
для перетворення Python-коду в документ Jupyter Notebook (.ipynb) [9–11]. 
Недоліком їх є або підтримка застарілих форматів (.ipynb v3) або незручний спосіб 
розмітки комірок документу Jupyter Notebook. 

Метою роботи є створення простої програми мовою Python для генерації 
документів Jupyter Notebook (.ipynb v4) з розміченого найпростішим способом Python-
коду, яка має можливість подальшої конвертації .ipynb в формати HTML і docx. 

 
Опис принципів і демонстрація роботи програми 
Автором запропоновано найпростіший спосіб розмітки Python-коду на блоки, 

що відповідають коміркам документу Jupyter Notebook. Він полягає у розташу-
ванні блоків Markdown-тексту в багаторядкових Python-літералах в лапках 
(«««...»««) та розділенні блоків коду подвійним символом коментаря ##. 
Символи ««« та ## повинні починатися з нового рядка. Наприклад: 

 

""" 
<комірка Markdown> 
""" 
<комірка Python> 
## 
<комірка Python> 
""" 
<комірка Markdown> 
""" 

 
Нижче наведено приклад Python-коду, який містить блок тексту у форматі Markdown, 

як багаторядковий Python-літерал, та блоки коду, які розділені символами ##. Результат 
конвертації цього коду в Jupyter Notebook показано на рис. 1, 2, 3. 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 
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""" 

# Заголовок 
Markdown текст: *курсив* **жирний** `програмний код` [Посилання] 

(https://jupyter.org) 
![рисунок](https://jupyter.org/assets/nav_logo.svg) 
 
    >>> a=2 # програмний код 
    >>> a**2 
     
LaTeX формула: $a^{i\pi}_{k} + 1 = \frac{\sqrt{x+1}}{\sin x}$ 
 
|A |B |C | 
|--|--|--| 
|1 |2 |3 | 
 
 
""" 

# розкоментуйте наступний рядок для інтерактивності 
#%matplotlib notebook 
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
from ipywidgets import * 
x = np.linspace(1, 9); line, = plt.plot(x, np.sin(x)/x) 
def update(A=(0,2,0.1), B="1.0", C=[0,1,2], D=False): 
    line.set_ydata((-1 if D else 1)*A*np.sin(float(B)*x+C)/x) 
    plt.show() 
interact(update); 
 
## 

print "неформатований текст" 
from IPython.display import display, HTML, Markdown, SVG 
# візуалізація коду мовами HTML, Markdown, SVG 
display(HTML(u"HTML <b>жирний</b> текст")) 
display(Markdown(u"Markdown **жирний** текст")) 
display(SVG("""<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" 

height="40"> 
<circle r="10" cx="50%" cy="50%" fill="green"/></svg>""")) 

 
В блоці Markdown показані такі можливості як виділення різними шрифтами, 

вставлення посилань, рисунків, блоків програмного коду, LaTeX формул та 
таблиць (рис. 1). Наступний блок коду призначений для побудови інтерактивного 
графіка за допомогою Python-бібліотек matplotlib [12] та ipywidgets. «Магічна» 
команда %matplotlib notebook включає інтерактивний режим і працює тільки 
в Jupyter Notebook. Її потрібно закоментувати, якщо потрібно отримати не 
інтерактивний документ, наприклад HTML або docx (рис. 2). Останній блок коду 
виводить простий текст та результати інтерпретації коду HTML, Markdown, SVG 
(коло в векторному форматі). Виведення виконується функцією display з модуля 
IPython.display (рис. 3). Таким чином можна генерувати будь-які документи 
з довільною складністю. 
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Рис. 1. Вигляд першої комірки документа Jupyter Notebook після конвертації 
 

Розроблена програма для генерації документів Jupyter Notebook є вільною 
і доступна для завантаження [13]. Вона потребує Python 2.7, програму nbconvert 
(входить в Jupyter Notebook 5.0.0), яка виконує документ .ipynb і дозволяє його 
конвертацію в Markdown, та pandoc 2.2.1 [14] — вільну програму для конвертування 
документів з одного формату розмітки в інший. Pandoc підтримує багато форматів, 
зокрема Markdown, reStructuredText, HTML, LaTeX, та Microsoft Word docx. 

Модуль py2nb.py конвертує Python-код в Jupyter Notebook. Markdown-комірки 
знаходяться в потрійних лапках «««, а комірки коду можуть бути розбиті на 
частини за допомогою символів ##. На відміну від [9, 11] програма використовує 
регулярні вирази для синтаксичного аналізу Python коду, що полегшує 
модифікацію програми. Так для пошуку Markdown-комірок використовується 
регулярний вираз (?s)(\n»««\n.*?\n»««\n), а для пошуку розділювачів комірок 
коду — \n##\n. На першому етапі алгоритм виділяє Markdown-комірки і комірки 
коду за допомогою функції re.split. На другому етапі створюються об’єкти комірок 
за допомогою функцій new_markdown_cell та new_code_cell з модуля 
nbformat.v4. Далі формується об’єкт документа за допомогою функції 
new_notebook. Нижче описана послідовність команд з командного файлу 
convertExec.bat для конвертації в формати .ipynb, .md, .docx, .html з виконанням 
коду. 

Спочатку виконується конвертація main.py в main.ipynb за допомогою 
py2nb.py: 

 

python.exe py2nb.py main.py 
 

Якщо потрібно, виконується main.ipynb зі вставкою комірок з результатами 
виконання: 
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jupyter-nbconvert --execute --inplace main.ipynb 

 
 

Рис. 2. Вигляд другої комірки документа Jupyter Notebook після конвертації 
 

Конвертація main.ipynb в Markdown документ main.md здійснюється за 
допомогою nbconvert: 

 

jupyter-nbconvert --to markdown main.ipynb 
 

Для підсвічування синтаксису Python модуль mdPython.py виконує заміну 
послідовності символів ``` ... ```, яка містить програмний код, на ```python 
... ```. Додатково тут можливе застосуванням довільних стилів для блоків 
програмного коду шляхом створення блоків :::{custom-style=«mytable»} ... 
:::. Для відділення коду від іншого тексту під час конвертації в формат docx стиль 
«mytable» розміщує усі блоки коду в рамці. Файл reference.docx, який містить 
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цей стиль повинен знаходитись в каталозі c:\ Users \ <username> \ AppData 
\ Roaming \ Pandoc. 

python.exe mdPython.py main.md 
 

Конвертація main.md в main.docx або main.html виконується за допомогою 
pandoc: 

 

pandoc.exe main.md --from markdown+tex_math_dollars -s -o 
main.docx 

pandoc.exe main.md --from markdown --to html5 --mathml -s -o 
main.html 

 

Для конвертації з виконанням коду документа просто введіть одну команду: 
 

convertExec main.py 
 

Для конвертації без виконання: 
 

convertNoExec main.py 
 

 

Рис. 3. Вигляд третьої комірки документа Jupyter Notebook після конвертації 
 

Висновки 
Розроблена програма [13] може бути використана для полегшення створення 

та редагування документів на основі Jupyter Notebook. Зокрема, автор 
застосовував її для підготовки навчального посібника з питань програмування 
мовою Python [15]. У порівнянні з аналогами програма має простий і зрозумілий 
алгоритм на основі регулярних виразів, що дозволяє її просту модифікацію для 
інших задач. Додатковою перевагою є простий спосіб розмітки Python-коду на 
комірки. 
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