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Temàtica: Classificacio d’imatges mèdiques aplicada al diagnòstic de 
lesions de la pell.

Objectius: Comprendre i aprendre conceptes i tècniques bàsiques de 
Machine Learning/Deep Learning aplicades a la classificació d’imatges 
i a la millora de les característiques de la xarxa classificadora.

Estímul: Tractar d’aconseguir els millors resultats possibles de la xarxa classificadora 
(però no és l’objectiu principal). 

Com? Entrenar una xarxa ResNet18 amb el Dataset Ham10000, amb llenguatge Python 
i framework PyTorch.

Metodologia? A l’estil agile. Amb cicles curts d’una setmana (tot i que, per 
circumstàncies, eventualment han estat dues). Al principi de cada setmana es revisa la 
tasca feta la setmana anterior, es resolen dubtes, establim els objectius per a la setmana 
i es fa una introducció teòrica breu als aspectes que es treballaran tot seguit.



HAM10000 (Human Against Machine!) 

● 10015 imatges de lesions de la pell (imatges dermatoscòpiques) que s’han obtingut de 
fonts diverses, amb el propòsit que es puguin fer servir en experiments de Machine 
Learning, per a comparar-ne els resultats de les prediccions amb els que obtenen 
experts humans (prop del 75%).

● Les imatges se serveixen en format JPG
● La seva mida és de 600x450 px, 
● Les imatges estan preses amb diferents tecnologies, analògiques i digitals, i depenent 

dels orígens, han estat sotmeses a operacions de neteja, millora i estandardització, a 
més d’un pas final de revisió de qualitat per al conjunt del dataset.

● Les imatges es classifiquen en 7 categories: «akiec», «bcc» , «bkl» , «df» , «mel» , 
«nv»  i «vasc».



«akiec»
ISIC_0029417.jpg

«bcc»
ISIC_0028155.jpg

«bkl»
ISIC_0027419.jpg

«df»
ISIC_0027008.jpg

«mel»
ISIC_0025964.jpg

«nv»
ISIC_0024698.jpg

«vasc»
ISIC_0031197.jpg

Categoria Nombre d’imatges % del total

«nv» 6705 66,95%

«mel» 1113 11,11%

«bkl» 1099 10,97%

«bcc» 514 5,13%

«akiec» 327 3,27%

«vasc» 142 1,42%

«df» 115 1,15%

El problema

Les imatges



● Experiment inicial que estableix la 
baseline

● Experiments successius, a cada 
experiment provo, o refino, la 
implementació d’una tècnica de millora 
del classificador (em fixo, principalment, 
en average mAP i average F1-Score).

● Un script python per a dirigir cada 
experiment

● Cada experiment té el seu propi conjunt 
de classes i scripts
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ResNet18

Xarxa neuronal convolucional del tipus ResNet(*)  que té 18 capes.

Esquema  de Resnet18. 
Extret de  “Napoletano, Paolo & Piccoli, Flavio & Schettini, Raimondo. 
(2018). Anomaly Detection in Nanofibrous Materials by CNN-Based Self-
Similarity. Sensors (Basel, Switzerland). 18. 10.3390/s18010209”

Diagrama de blocs de l’artquitectura ResNet18. 
Extret de “Ahuja, Sakshi & Panigrahi, Bijaya & Dey, Nilanjan & 
Rajinikanth, Venkatesan & Gandhi, Tapan. (2021). Deep 
transfer learning-based automated detection of COVID-19 
from lung CT scan slices. Applied Intelligence. 51. 1-15. 
10.1007/s10489-020-01826-w. ”

Veure https://www.youtube.com/watch?v=PldCEVgnlU8 i 
https://towardsdatascience.com/an-overview-of-resnet-and-its-variants-5281e2f56035

(*) K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, "Deep Residual Learning for 
Image Recognition," 2016 IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 770-778, doi: 
10.1109/CVPR.2016.90.

https://www.youtube.com/watch?v=PldCEVgnlU8


def _forward_impl(self, x):
        # See note [TorchScript super()]
        x = self.conv1(x)
        x = self.bn1(x)
        x = self.relu(x)
        x = self.maxpool(x)

        x = self.layer1(x)
        x = self.layer2(x)
        x = self.layer3(x)
        x = self.layer4(x)

        x = self.avgpool(x)
        x = torch.flatten(x, 1)
        x = self.fc(x)

        return x

No he implementat «manualment» aquest esquema al meu codi si no que 
he utilitzat la implementació que proporciona PyTorch. El codi de la 
implementació es pot trobar a: 

https://pytorch.org/vision/0.8/_modules/torchvision/models/resnet.html  

El mètode forward (_forward_impl) 
és on  s’implementa l’estructura de 
la ResNet

https://pytorch.org/vision/0.8/_modules/torchvision/models/resnet.html


La tècnica de l’oveffitting.
Abans de començar amb els experiments, vam plantejar la utilització  de 
la tècnica de l’overfitting. L’overfitting es pot utilitzar per a determinar si 
una xarxa està aprenent. Es tracta d’una tècnica que consisteix en fer 
l’entrenament d’un batch petit durant moltes epoch amb la intenció de 
provocar overfitting i verificar que, efectivament, el pipeline està 
«aprenent».
Vam plantejar 500 epochs sobre sets i batchs (és dir, amb un batch es processa tot el set) 
d’entrenament i de validació de 200 mostres per  tenir, almenys, una mostra d’entrenament i validació 
a les classes menys representades.  

TRAIN SET

num of images: 200
class: "nv"; num of images: 139; 69.50%.
class: "bkl"; num of images: 21; 10.50%.
class: "mel"; num of images: 19; 9.50%.
class: "bcc"; num of images: 10; 5.00%.
class: "akiec"; num of images: 7; 3.50%.
class: "vasc"; num of images: 3; 1.50%.
class: "df"; num of images: 1; 0.50%.

VALIDATION SET

num of images: 200
class: "nv"; num of images: 138; 69.00%.
class: "bkl"; num of images: 24; 12.00%.
class: "mel"; num of images: 20; 10.00%.
class: "bcc"; num of images: 9; 4.50%.
class: "akiec"; num of images: 5; 2.50.
class: "vasc"; num of images: 2; 1.00%.
class: "df"; num of images: 2; 1.00%.

Tot i que l’entrenament estava previst a 500 epoch, a 302 epochs va produir-se un error d’out of memory. 
En tot cas, només es volia generar gràfiques i això es va poder fer(limitades a 301 epochs).
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● La línia base és l’entrenament d’un model.resnet18(), inicialitzat amb pesos aleatoris, 
amb una loss function del tipus CrossEntropy.

● training dataset de 7010 imatges (70% de HAM10000). 
● validation set amb un total de 1502 (15% de HAM10000).
● A tots dos sets el repartiment d’imatges per classes manté les mateixes proporcions 

que al dataset complert.
● Les imatges es normalitzen fent servir els valors de mitjana i desviació estàndard de 

ImageNET.

 
● Batchs de 

100 
imatges

● 5 epochs. Running loss / number of training images

Experiment 1. Baseline



Confusion Matrix

              precision    recall  f1-score   support
       akiec       0.20      0.06      0.09        51
         bcc       0.27      0.38      0.32        63
         bkl       0.46      0.36      0.40       168
          df       0.00      0.00      0.00        20
          nv       0.79      0.94      0.86       993
         mel       0.56      0.27      0.36       187
        Vasc       0.00      0.00      0.00        20

    accuracy                           0.71      1502
   macro avg       0.33      0.29      0.29      1502
weighted avg       0.66      0.71      0.67      1502

Classification report 
(F1-Score)

mAP akiec:     0.18 
mAP bcc:       0.27 
mAP bkl:       0.47 
mAP df:        0.03 
mAP mel:       0.50 
mAP nv:        0.94 
mAP vasc:      0.10

mAP macro:     0.35 
mAP weighted:  0.76 

mAP

Experiment 1. Baseline. Resultats



Experiment 4. WeighthedRandomSampler.

● Els resultats (F1-Score i mAP) obtinguts a l’experiment 1 són molt pobres. 
● Mal resultat provocat pel fort desequilibri en el nombre d’imatges per classe 

Tècniques per a reequilibar datasets:
● undersampling: eliminar instàncies de les classes més representades. Problema: es pot 

perdre informació de les classes més representades
● oversamplig (sampling with replacement): L’òptim seria afegir imatges noves a les 

classes subrepresentades de forma que el nombre d’imatges a cada classe fos similar. 
Problema: en general, no és possible. Aleshores, el que es fa és afegir còpies 
d’imatges de  les classes menys representades per a fer que el  nombre de imatges per 
classe es reequilibri. 

Com fer-ho? 
● Però enlloc d’afegir «físicament» les còpies el que es fa és que una mateixa còpia es 

consideri més d’ún cop. Se li dona «major pes» → Weighting. 
● Amb PyTorch  es pot fer amb WeightedRandomSampler

● Finalment, les imatges es normalitzen fent servir els valors de mitjana i desviació 
estàndard de ImageNET.

 



Experiment 4. WeighthedRandomSampler. Resultats

Categoria Nombre d’imatges % del total

«akiec» 4972 14,19%

«bcc» 4936 14,08%

«bkl» 5144 14,68%

«df» 4988 14,23%

«mel» 5010 14,29%

«nv» 4955 14,14%

«vasc» 5045 14,39%

Confusion matrix.

              precision    recall  f1-score   support
       akiec       0.11      0.65      0.19        51
         bcc       0.12      0.37      0.17        63
         bkl       0.51      0.33      0.40       168
          df       0.06      0.20      0.10        20
          nv       0.97      0.47      0.63       993
         mel       0.32      0.55      0.40       187
        vasc       0.30      0.45      0.36        20

    accuracy                           0.46      1502
   macro avg       0.34      0.43      0.32      1502
weighted avg       0.75      0.46      0.53      1502

mAP
Classification 
report

mAP akiec:     0.23
mAP bcc:       0.14
mAP bkl:       0.40
mAP df:        0.05
mAP mel:       0.43
mAP nv:        0.92
mAP vasc:      0.38

mAP macro:     0.36
mAP weighted:  0.72



Experiment 5. WeighthedRandomSampler 
amb normalització pròpia de Ham10000. Resultats

Mateixes condicions de l’experiment 4, però en lloc de normalitzar les imatges amb els 
paràmetres de mitjana i desviació estàndard d’IMageNET, es fan servir  els calculats per al 
dataset HAM10000 reescalat a 300x225 px.

self.data_transform = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(
        [0.764, 0.547, 0.571],  # mean
        [0.141, 0.152, 0.169])  # std. dev.
])

              precision    recall  f1-score   support
       akiec       0.21      0.51      0.30        51
         bcc       0.16      0.48      0.24        63
         bkl       0.48      0.41      0.44       168
          df       0.08      0.30      0.13        20
          nv       0.98      0.56      0.71       993
         mel       0.35      0.64      0.45       187
        vasc       0.22      0.70      0.34        20

    accuracy                           0.55      1502
   macro avg       0.35      0.51      0.37      1502
weighted avg       0.76      0.55      0.60      1502

mAP akiec:     0.29
mAP bcc:       0.17
mAP bkl:       0.46 
mAP df:        0.06 
mAP mel:       0.45 
mAP nv:        0.93 
mAP vasc:      0.33 

mAP macro:     0.38 
mAP weighted:  0.75 

mAP

Classification 
report

Confusion MatrixBatch de 100 imatges



Data Augmentation: és una tècnica per a incrementar el nombre de mostres 
disponibles afegint còpies lleugerament modificades de les dades disponibles. 

Data Augmentation. Albumentations & 
Test Time Augmentation (TTA)

Albumentations, per la seva banda és  «a Python library for fast and flexible image augmentations. 
Albumentations efficiently implements a rich variety of image transform operations that are optimized for 
performance, and does so while providing a concise, yet powerful image augmentation interface for 
different computer vision tasks, including object classification, segmentation, and detection.»  (extret de 
https://albumentations.ai)

Segons Wikipedia: «Data augmentation in data analysis are techniques used to increase the amount 
of data by adding slightly modified copies of already existing data or newly created synthetic data 
from existing data. It acts as a regularizer and helps reduce overfitting when training a machine 
learning model. It is closely related to oversampling in data analysis.»

Test Time Augmentation (TTA): Amb l’objectiu de millorar la precisió de les prediccions també es 
poden aplicar transformacions a la validació i el test. En aquest cas, però, les transformacions aplicades 
han de ser determinístiques,  És dir, a partir d’una imatge sempre se’n deriva el mateix conjunts 
d’imatges. Aleshores es fa la predicció de classificació per a cadascuna de les imatges, original i 
derivades, i es pren la mitjana de les prediccions com la predicció de la imatge original.

https://albumentations.ai/


Experiment 6. Data Augmentation amb Albumentations

Experiment Característiques Macro 
F1-Score

Macro 
mAP

6.1 - Set 1 Imatges 300x225. 5 epochs. 
RandomResizedCrop,ElasticTramsform, Rotate,Flips, 

0,37 0,40

6.2 - Set 2 Com abans, més transformacions de color 0,34 0,36

6.3 - Set 3 Com abans, però les transformacions de color són menys 
agressives

0,38 0,38

6.4 - Set 4 Com Set 1, paràmetres més ajustats de RandomResizedCrop. 
Increment de p de transformacions

0,36 0,39

6.5 - Set 5 Paràmetres encara més ajustats de RandomResizedCrop. 
Rotate amb cv2.BORDER_CONSTANT. Recupero p=0,5

0,41 0,41

6.6 - Set 6 Imatges quadrades 225x225! Elimino RandomResizedCrop. 
Afegeixo rotacions en múltiples de 90º, Transpose i CenterCrop 
(+ resize).

0,40 0,42



Experiment 6. Data Augmentation amb Albumentations. Batchs

Experiment 6.5. Mostra del batch d’entrenament Experiment 6.6. Mostra del batch d’entrenament



Experiment 7. Test Time Augmentation (TTA)

Experiment 7.1: les mateixes condicions que l’experiment anterior (Experiment 6.6, 5 
epochs, set 6), amb l’única diferència que s’afegeix TTA.

S’obté una lleugera millora de l’accuracy global, però massa petita per moure els dígits de l’mAP.

Experiment 6.6 Experiment 7.1

Prediccions 
correctes 839 850

Accuracy
global 0,56 0,57

Experiment 7.1

Macro mAP 0,42

Macro avg F1-Score 0,41

Experiments 7.2, 7.3. 7.4, 7.5: L’experiment 7.2 és el mateix que el 7.1 però amb un canvi en els pesos del 
WeightedRandomSampler, de forma que la proporció és la mateixa, però la suma dels pesos és 1. Aquest 
canvi és es fa per una indicació del professor-tutor que suggereix que podria afectar a la learning rate. En 
tot cas, el canvi provoca una lleugera modificació en la distribució del nombre d’imatges per classe.I un 
lleuger descens a les mAP i F1-Score. 
Els experiments 7.3, 7.4 i 7.5 només fan que incrementar el nombre d’epochs d’entrenament (7.3, 6 
epochs;  7.4, 8 epochs, i 7.5, 9 epochs). Contra el que cabia esperar, mAP i F1-Score no milloren. 
Overfitting?



Experiment 7. Test Time Augmentation (TTA). Resultats.

Experiment macro 
mAP

Núm. 
epochs

Prediccion
s correctes

Accuracy 
global

7.1 0,42 5 850 0,57

7.2 0,41 5 (*) 843 0,56

7.3 0,42 6 835 0,56

7.4 0,42 8 825 0,55

7.5 0,42 9 820 0,55

Classe 7.1 7.2

akiec 4972  (14.19%) 4975  (14.19%)

bcc 4936  (14.08%) 4976  (14.20%)

bkl 5144  (14.68%) 5143  (14.67%)

df 4988  (14.23%) 4971  (14.18%)

mel 5010  (14.29%) 5064  (14.45%)

nv 4955  (14.14%) 4902  (13.99%)

vasc 5045  (14.39%) 5019  (14.32%)

(*)
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Experiment 7.2. Training loss vs. Epoch

Experiment 7.2. Validation loss vs. Epoch



Dropout2D
Aquesta tècnica s’aplica quan es fa un entrenament 
sobre moltes epochs, amb la intenció de millorar la 
capacitat de generalització, tot prevenint-ne 
l’overfitting. 
De forma aleatòria, durant l’entrenament (tant al 
forward, com al backward), a layers triats, no es tenen 
en compte blocs de neurones.

Els blocs propers acostumen a aprendre patrons relacionats. Però la 
informacio del bloc que no es té en compte no passa al següent layer, que es 
veu “forçat” a “aprendre” característiques dels altres blocs que “sí han passat” i 
sense la “interferència” del que no ho ha fet, millorant la generalització i reduint 
l’overfitting.

Veure: “Golnaz Ghiasi, Tsung-Yi Lin, and Quoc V. Le. 2018. DropBlock: a regularization method 
for convolutional networks. In Proceedings of the 32nd International Conference on Neural 
Information Processing Systems (NIPS'18). Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 10750–
10760.”

class 
Ham10000Resnet18ModelWithDropout2d(nn.Module):
    def __init__(self):
        
super(Ham10000Resnet18ModelWithDropout2d, 
self).__init__()
        self.drop_relu = nn.Dropout2d(0.05)
        self.drop_layer3 = nn.Dropout2d(0.05)
        self.drop_layer4 = nn.Dropout2d(0.05)
        self.backbone = models.resnet18()

    def forward(self, x):
        x = self.backbone.conv1(x)
        x = self.backbone.bn1(x)
        x = self.backbone.relu(x)
        x = self.drop_relu (x)

        x = self.backbone.maxpool(x)

        x = self.backbone.layer1(x)
        x = self.backbone.layer2(x)

        x = self.backbone.layer3(x)
        x = self.drop_layer3(x)
        x = self.backbone.layer4(x)
        x = self.drop_layer4(x)

        x = self.backbone.avgpool(x)
        x = torch.flatten(x, 1)
        x = self.backbone.fc(x)

        return x



Experiment 9. Final. Totes les millores. Dropout2d i i 30 epochs

Albumentations - Set 6 - TTA - Dropout2D - 30 epochs d’entrenament. 
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Validation Test

mAP 0,41 0,45

F1-Score 0,37 0,38

VALIDATION SET (15% Ham10000)
num of images: 1502

class: "nv"; num of images: 993; 66.11 %
class: "mel"; num of images: 187; 12.45 %
class: "bkl"; num of images: 168; 11.19 %
class: "bcc"; num of images: 63; 4.19 %
class: "akiec"; num of images: 51; 3.40
class: "df"; num of images: 20; 1.33 %
class: "vasc"; num of images: 20; 1.33

TEST SET (15% Ham10000)
num of images: 1503

class: "nv"; num of images: 1004; 66.80 %
class: "bkl"; num of images: 182; 12.11 %
class: "mel"; num of images: 160; 10.65 %
class: "bcc"; num of images: 80; 5.32 %
class: "akiec"; num of images: 45; 2.99 %
class: "df"; num of images: 19; 1.26 %
class: "vasc"; num of images: 13; 0.86 %

Experiment 9. Final. Totes les millores i 30 epochs.
Resultats sobre Validation Set i Test Set.



Conclusions i línies a seguir.

Millores (no exhaustiu)
● Fer una GUI per a llençar els diferents experiments i configurar-ne els paràmetres (podria ser la base d’un 

programari de pràctiques?)
● Repetir l’experiment 7.2 a 30 epochs i comparar-lo amb el 9 per confirmar si hi ha overfitting.
● Per curiositat, obtenir les mètriques de validació i test corresponent als pics de la la gràfica de Accuracy vs. Epochs 

(training) el model per veure  si milloren (espero que sí) els resultats obtinguts a 30 epochs.
● Enriquir l’entrenament amb dades no d’imatge: com sexe, edat... que estan disponibles a la metadada del dataset 

Ham10000.
      
Amb el hardware adequat:
● Modificar el codi per a treballar amb GPU.
● Provar progressivament amb xarxes neurals més potents (ResNet34 i  ResNet50) a 30 epochs amb Dropblock.
● Provar amb imatges més grans de 300x225.

Assoliment dels objectius plantejats
● Obbstacle principal des del principi és el  desequilibri en el nombre de imatges per classe. 
● Principal millora: oversampling que, precisament, ataca de forma directa aquest problema. 
● Les altres millores: (data augmentation, TTA) fan aportacions menors a la precisió.
● Data augmentation: les imatges generades han de ser «versemblants»
● A 30 epochs i dropblock per evitar l’overfitting s’obté un lleuger empitjorament.

Està topant amb una limitació de la ResNet18, o amb altres tècniques es podria superar el 
0.6 d’accuracy global?

● L’objectiu principal del treball:  adquirir coneixement de tècniques bàsiques de ML/DL, assolit. 



Moltes gràcies per la seva 
atenció.

 
Moltes gràcies per les 
indicacions i el suport 

prestat per a la realització 
del TFM.
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