
Hogyan fejlesszünk
Python csomagot?
Tanulságok egy klaszterező csomag létrehozásából

Fülöp Árpád, 
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Célkitűzés



Példa

Újságcikkeket csoportosítunk tartalom alapján

Napi 300 újságcikket gyűjtünk

Feladat: Klaszterezzük a mai cikkeket!



DBSCAN klaszterezés
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Példa (folyt.)

Újságcikkeket csoportosítunk tartalom alapján

Napi 300 újságcikket gyűjtünk

Feladat: Minden nap klaszterezzük az összes cikket!

⌾ 1 hónap: ~10 ezer

⌾ 1 év: ~120 ezer



IncrementalDBSCAN klaszterezés

Inc. DBSCAN

DBSCAN



Az ígéret

Gyorsabb x db pontot hozzátenni N db pont 

klaszterezéséhez, mint N+x db pontot klaszterezni

(Ha x sokkal kisebb, mint N)



Az ígéret másik oldala

Gyorsabb x db pontot hozzátenni N db pont 

klaszterezéséhez, mint N+x db pontot klaszterezni

(Ha x sokkal kisebb, mint N)

elvenni

ből N-x



DBSCAN implementáció



IncrementalDBSCAN implementáció



Tanács #1
Ha hasznos és népszerű csomagot akarsz 
csinálni, oldj meg egy általános problémát, 
amit más még nem oldott meg



Eszközök



Alapfelszerelés

Fejlesztői környezet Git verziókezelő



Tesztelők !

⌾ A helyesség ellenőrzése
⌾ Tesztesetek felállítása
⌾ Az elvárt eredményhez hasonlítás

- ML kódoknál ez nem triviális

Pytest: https://pytest.org/

https://pytest.org/


Az elvárt eredmény a cikk alapján



A probléma

A cikk megbízhatatlan…
A cikk szerint ez

zaj pont lesz?!

minPts = 3



Az elvárt eredmény inkább – a DBSCAN

Legyen az elvárt eredmény az, 
amit a DBSCAN csinálna

Ebben az esetben: az új pont 
legyen határ pont

A cikk szerint ez
zaj pont lesz?!

minPts = 3



Tesztek

├── incdbscan

│   ├── __init__.py

│   ├── incrementaldbscan.py

│   └── tests

│   │   └── ...

│   └── ...

├── pyproject.toml

├── README.md

└── ...

39 unit teszt



Tanács #2
Tesztelj sokat, a tesztek meg fogják 
menteni a projektedet



Tanács #3
Ne bízz a cikkben, amit implementálsz



Profilozók

A kód hatékonyságának mérése

⌾ Gyorsaság

⌾ Memóriahasználat

line_profiler: link

https://github.com/brendangregg/FlameGraph

https://github.com/pyutils/line_profiler
https://github.com/brendangregg/FlameGraph


line_profiler – sorról sorra

Total time: 4.10178 s

File: /home/xyz/incdbscan/incdbscan/_inserter.py

Function: insert at line 15

Line #    Hits        Time  Per Hit  % Time   Line Contents

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

   15                                          def insert(self, object_value):

   16    1517   1605591.0   1058.4    39.1         object_inserted = self.objects.insert_object(object_value)

   17                                     

   18    1517       806.0      0.5     0.0         new_core_neighbors, old_core_neighbors = \

   19    1517    335443.0    221.1     8.2             self._separate_core_neighbors_by_novelty(object_inserted)

   20                                      

...



line_profiler – sorról sorra

Total time: 4.10178 s

File: /home/xyz/incdbscan/incdbscan/_inserter.py

Function: insert at line 15

Line #    Hits        Time  Per Hit  % Time   Line Contents

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

   15                                          def insert(self, object_value):

   16    1517   1605591.0   1058.4    39.1         object_inserted = self.objects.insert_object(object_value)

   17                                     

   18    1517       806.0      0.5     0.0         new_core_neighbors, old_core_neighbors = \

   19    1517    335443.0    221.1     8.2             self._separate_core_neighbors_by_novelty(object_inserted)

   20                                      

...



Teljesítménymérés



Fejlesztési irányok

⌾ Pontok törlésének gyorsítása

- Jobb adatszerkezettel

- Alacsonyabb szintű kóddal (pl. Cython)

⌾ Pontok hozzáadása batchekben



Tanács #4 (kutatóknak)

Legyen reprodukálható az eredményed



Statikus kódelemzők, linterek

⌾ Kódolási standardok ellenőrzése

⌾ Egyszerűsítési lehetőségek jelzése

⌾ Hibás vagy gyanús kód jelzése

Pylint: https://pylint.pycqa.org

https://pylint.pycqa.org


Csomagolás



Csomagkészítés folyamata

Forrásfájlok



Csomagkészítés folyamata

Forrásfájlok Csomagfájl

Telepítés
fájlból

Felhasználók
(korlátozott)

Csomagolás



Csomagkészítés folyamata

Forrásfájlok Csomagfájl

Telepítés
fájlból

Felhasználók
(korlátozott)

Csomagolás Feltöltés

Publikus 
csomagtároló
(pl. PyPI, Anaconda)

Felhasználók

Telepítés 
letöltéssel



⌾ Függőségkezelés
⌾ Virtuális környezet kezelése
⌾ Buildelés és csomagolás
⌾ Publikálás

https://python-poetry.org/

Poetry

https://python-poetry.org/


Függőségkezelés Poetryvel

[tool.poetry.dependencies]

networkx = "^2.5.1"

numpy = "^1.20.3"

python = ">=3.7.1,<4.0"

scikit-learn = "^1.0"

sortedcontainers = "^2.4.0"

xxhash = "^2.0.0"

pyproject.toml

Python verzió 
meghatározása



Csomagolás és buildelés Poetryvel

[build-system]

requires = ["poetry_core>=1.0.0"]

build-backend = "poetry.core.masonry.api"

pyproject.toml

Csomagolás és buildelés: poetry build



Publikálás Poetryvel

Publikálás a PyPI-ra: poetry publish

Ezek után bárki egy paranccsal telepítheti a csomagot:

pip install incdbscan



Forráskód megosztása

GitHub, Gitlab, Bitbucket, …

Döntés a license-ről

⌾ Pl. BSD 3-Clause License (pl. pandas, scikit-learn)

⌾ LICENSE fájl



Tanács #5
Ne hagyd otthon a Poetryt, rengeteg 
mindenben segít



Hírverés



Letöltési statisztikák

arpad@Latitude:~$ pypistats python_minor incdbscan

| category | percent | downloads |

|:---------|--------:|----------:|

| null     |  86.84% |       101 |

| 3.8      |   6.14% |       7 |

| 3.7      |   3.51% |       4 |

| 3.10     |   2.63% |       3 |

| 3.9      |   0.88% |       1 |

| Total    |         |       116 |

Date range: 2022-03-06 - 2022-04-28



Kérdések?
Elérhetőségek
arpad.fulop.353@gmail.com

https://github.com/DataOmbudsman/incdbscan
https://pypi.org/project/incdbscan/

◎ Presentation template by SlidesCarnival

mailto:arpad.fulop.353@gmail.com
https://github.com/DataOmbudsman/incdbscan
https://pypi.org/project/incdbscan/
http://www.slidescarnival.com/

