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Özetçe —Yapay Sinir Ağları yaklaşık 21. yüzyılın ilk 10
yılından sonra başlayan ‘Derin Öğrenme’ çağından beri makine
öğrenmesi alanını büyük ölçüde etkilemektedir. Sinir ağı eğitimi
başarısı ağ parametrelerini modifiye eden eniyileyicilere oldukça
bağlıdır ve eniyileyicinin uygulandığı ağların eğitimdeki başa-
rısını önemli oranda etkiler. Bu çalışmada, farklı eniyileyiciler
duygu analizi, görsel sınıflandırması gibi farklı problemlerde
kullanılmış ve başarılarının gösterilmesi için kıyaslanmıştır. Bu
araştırmada önceden önerdiğimiz yeni eniyileyici SinAdaMax’in
başarısını göstermek için, tekrarlı ve evrişimsel ağ tipleri ile
farklı veri setlerinde, yaygın olarak bilinen diğer eniyileyiciler
da denenmiştir.

Anahtar Kelimeler—Yapay sinir ağları, Eniyileyici, CIFAR-10,
IMDb Geniş Film Yorumu Veri Seti.

Abstract—Artificial Neural Networks are clearly influencing
the field of machine learning since the age of the ‘Deep Learning’,
roughly starting after the first 10 years of the 21st century. The
neural network training success highly depends on the optimizers
which modify the network weights, and these learning algorithms
affect the success of the training of the networks significantly. In
this work, different optimizers are employed in different problems
like sentiment analysis and image classification for comparing
and figuring out the successful ones. To show the success of the
new optimizer SinAdaMax we proposed previously, recurrent and
convolutional neural networks on different datasets are used with
other well-known learning algorithms in this research.

Keywords—Artificial neural networks, Optimizer, CIFAR-10,
IMDb Large Movie Review Dataset.

I. G İRİŞ VE MOTİVASYON

Yapay sinir ağları, 1940’larda bulunmasına rağmen lite-
ratürdeki yükselişi 1990’lar sonrasında yaşanmıştır. Determi-
nistik yöntemler olarak adlandırılan Destek Vektör Makineleri
(DVM) ve benzeri yöntemlerin 2000’ler sonrasında literatürde
yoğunlaşmasından sonra, 2010’da G.E. Hinton’ın ReLU maka-
lesi [1] ve literatürdeki diğer araştırmalar ile yapay sinir ağları
alanda öne çıkmaya başlamıştır.

Ön-beslemeli ve evrişimsel sinir ağı yapılarında başarı-
lan gelişmeler sonucunda sadece MNIST ve CIFAR-10 veri
setlerinde değil, daha geniş ve kompleks olan ImageNet ve
benzeri veri setlerinde önemli başarılar elde edilmiştir. CIFAR-
10 veri seti üzerinde bu sinir ağı tipleriyle önceden yapılan

çalışmalar da mevcuttur [2]. Bunun gibi sınıflandırma görevleri
dışında, tekrarlı sinir ağları yoluyla tahmin ve hafıza görevleri
de yapay sinir ağlarının önemli başarı elde ettiği görevler
arasına girmektedir, örnek olarak robotik alanındaki çalışmalar
gösterilebilir [3]. Tüm bu sinir ağı tiplerinin ortak özellikleri
bulunmaktadır, bu kısımlarda sağlanan gelişmeler sayesinde
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bu bildiride öncelikle literatürdeki eniyileyicilerden bah-
sedilmiş, sonrasında güncel olan Adam ve Adamax eniyileyi-
cileri detaylıca incelenmiştir. Sonrasında tekrarlı ve evrişimsel
sinir ağları farklı veri setlerinde kullanılarak, farklı eniyileyici-
ler denenmiş, literatürde bulunan Adam, Adamax ve önerdiği-
miz SinAdaMax eniyileyicilerinin farklı veri setlerinde aldığı
sonuçlar kıyaslanarak avantaj ve dezavantajları gösterilmiştir.

II. VERİ SETLERİ VE VAR OLAN L İTERATÜR

A. Veri Setleri

Bu çalışmada iki farklı veri seti kullanılmştır. İlk olarak
tekrarlı sinir ağı kullanımıyla sınıflandırma yapılması için
IMDb Geniş Film Yorumu Veri Seti’nden [4] faydalanılmış,
ikinci olarak evrişimsel sinir ağı kullanımıyla sınıflandırma
yapılması için CIFAR-10 Veri Seti’nden [5] yararlanılmıştır.
İlk veri setinde 3 farklı eniyileyici denenirken, sonraki veri
setinde en iyi sonucu veren ilk iki eniyileyici yapay sinir
ağlarının eğitiminde kullanılmıştır.

Birinci veri seti olan IMDb Geniş Film Yorumu Veri
Seti, eşit oranda olumlu ve olumsuz görüşten oluşan 50000
film yorumunu içermektedir [4]. Duygu analizi (sentiment
analysis) olarak adlandırılan bu problemde, yorumun olumlu
veya olumsuz olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. 25000
eğitim ve 25000 test örneğinden oluşan bu veri setinde bulunan
örnek yorumlarda var olan kelimeler sayılarla indekslenmiştir.
Sınıflandırıcının her yorumun olumlu veya olumsuz olduğuna
dair bir karar vermesi gerekmektedir. İkinci veri seti olan
CIFAR-10, Alex Krizhevsky tarafından hazırlanmış olup [5],
görsel sınıflandırması gibi oldukça popüler bir problem için
literatürde sıkça kullanılmış olan bir veri setidir. 50000 eğitim
örneği ve 10000 test örneğinden oluşan veri setinde eğitim
setinin bir kısmı doğrulama seti olarak kullanılmıştır. Örnekler
32x32 boyutundaki renkli görsellerden oluşmakla beraber, 10
farklı sınıftan görüntüler içermektedir: Uçak, otomobil, kuş,
kedi, geyik, köpek, kurbağa, at, gemi ve kamyon. Sınıflandırı-
cının sinir ağına girdi olarak verilen her örneği ait olduğu 10
sınıftan birine ataması gerekmektedir.978-1-7281-1904-5/19/$31.00 c©2019 IEEE



B. Literatürdeki Sonuçlar

Her iki veri seti de birçok çalışmada kullanılmış ve farklı
sonuçlar elde edilmiştir. 2018 başı itibarıyla IMDb Geniş Film
Yorumu Veri Seti (kısaca IMDb veri seti) ve CIFAR-10 veri
setlerinde elde edilen sonuçlar, yapılan araştırmada elde edilen
sonuçlarla kıyaslanabilmesi için aşağıda belirtilmiştir.

IMDb veri setinde elde edilen sonuçlar "Learned in Trans-
lation: Contextualized Word Vectors" adlı araştırmada [6]
listelenmiştir. Burada en başarılı sonuç %94,1 ile "Virtual"
adlı modelde Miyato ve meslektaşları tarafından elde edilmiştir
[7]. Sonraki en başarılı sonuç da aynı oranda olup "oh-LSTM"
ismiyle Johnson ve meslektaşları tarafından yapılan çalışmada
edinilmiştir [8]. En başarılı üçüncü sonuç %93,8 ile TRNN
adlı çalışmada Dieng ve meslektaşları tarafından elde edilmiştir
[9]. Özet olarak CIFAR-10 veri setine göre daha düşük oranlar
alınan bu veri setinde elde edilebilen %90 civarında test seti
başarıları eniyileyicilerin kıyaslanmasında yeterli görülmüştür.

CIFAR-10 veri setinin test kısmında elde edilen en başarılı
sonuç %97,28 başarı oranına ulaşan, Gastaldi ve meslektaşla-
rının [10] çalışmasıdır. Sonraki en başarılı araştırma Graham
ve meslektaşları tarafından [11] yapılmış olup %96,53 ora-
nına ulaşmıştır. Görüldüğü gibi bu veri seti daha kompleks
olmakla birlikte sınıflandırma için kullanılan sinir ağı daha
fazla parametre ve katman içermektedir. Dolayısıyla bu veri
seti için yapılan çalışmalarda edinilen %90 ve üstü başarı
oranlarının eniyileyicilerin kıyaslanmasında kullanılabileceği
düşünülmektedir.

III. KULLANILAN YAPAY S İNİR AĞLARI

Bahsedilen veri setlerinin sınıflandırılması için iki farklı
tipte sinir ağları kullanılmıştır. Başarı kıyaslaması yapılabil-
mesi amacıyla IMDb veri seti için tekrarlı sinir ağı, CIFAR-10
veri seti için evrişimsel sinir ağı seçilmiştir. İlk olarak daha az
kompleks olan tekrarlı sinir ağı incelenmiştir.

A. Kullanılan Tekrarlı Sinir Ağı

IMDb veri seti için kullanılan tekrarlı sinir ağı, Jason Bro-
wnlee’nin sitesinde açık kodlu olarak verilmiştir [12]. Tekrarlı
nöron modeli olarak Long-Short Term Memory (LSTM) bu-
lunduran bu sinir ağı yapısına dair, temsili olarak görülebilecek
bir diyagram Şekil 1’deki görselde bulunabilir.

Kullanılan tekrarlı sinir ağında gömme katmanı (embed-
ding layer), sonrasında 100 adet LSTM nöronu içeren orta
katman, son katmanda da sigmoid aktivasyona sahip olan tek
nöronlu çıktı katmanı bulunmaktadır. Bu çıktı nöronundan
gelen 0 veya 1 verisi, yapılan film yorumunun olumlu veya
olumsuz olarak sınıflandırıldığını ifade eder. Bununla birlikte
bu çıktının yanlış olması durumunda eğitimde kullanlacak olan
eniyileyiciler olarak Adam, Adamax ve SinAdaMax denenmiş,
en başarılı iki algoritma sonraki sinir ağında kullanılmak üzere
seçilmiştir.

B. Kullanılan Evrişimsel Sinir Ağı

CIFAR-10 için kullanılan evrişimsel sinir ağı, bir-
çok katmandan oluşmaktadır. Yapıda ana olarak evrişimsel,
maksimum-bölütleme (veya maksimum-havuzlama), ve ön-
beslemeli katmanlar bulunmaktadır. Bunlarla beraber nöronlar
ve parametrelerin büyük çoğunluğu evrişimsel ve ön-beslemeli

Şekil 1: Tekrarlı sinir ağının diyagramı.

katmanda bulunmaktadır. Aşağıda bu yapıyı temsil eden bir
görsel, ilgili tez çalışmasından edinilmiştir [13]:

Şekil 2: Evrişimsel sinir ağı yapısı [13].

Bu sinir ağı örneğinin temel yapısı ve kodu Parneet Kaur
tarafından [14] yayınlanmış olup, çalışma sırasında birçok
aşamada kullanılan yöntemler iyileştirilerek sinir ağı toplamda
%85 başarı oranından %90 üstü başarı oranlarına kadar çıkar-
tılmıştır, ek olarak daha uzun eğitimlerde de daha fazla başarı
elde edebilir hale getirilmiştir. Bu sinir ağında kullanılan Adam
eniyileyicisinin dışında Adamax ve SinAdaMax eniyileyicileri
de ağın son halinde denenmiş ve bu iki farklı eniyileyicinin
elde ettiği sonuçlar diğer tüm gelişmiş metotlar sabit tutularak
karşılaştırılmıştır.

Her iki eniyileyicinin kıyaslanması için evrişimsel katman
özellikleri, piramit yapısına sahip maksimum-bölütleme kat-
manları, Çapraz Entropi kayıp fonksiyonu, veri ön işleme
ve veri arttırma yöntemleri sabit tutulmuştur. Yani her iki
evrişimsel sinir ağı tipindeki tek fark Adamax ve SinAdaMax
eniyileyicinin kullanımı olmuştur.

IV. KULLANILAN ENİYİLEYİCİLER

Bu çalışmada kullanılan eniyileyiciler Adam, Adamax ve
önerimiz olan SinAdaMax’tir. Bununla beraber öncül eniyile-
yicilerden de bahsedilerek kullanılan algoritmalar temellendi-
rilmiştir.

A. Temel Eniyileyiciler

Öğrenme sürecinin başlaması için sinir ağının verdiği çıktı,
örneğin gerçek sınıfıyla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucu



ağın hata yaptığı anlaşılırsa, Geri Yayılma algoritması (Back-
propagation algorithm) kullanılarak sinir ağının parametreleri
modifiye edilir. İlk olarak Hebbian öğrenmesi gibi daha basit
yöntemlerin kullanılmasından sonra, gradyan alçalma temelli
metotlar literatürde daha sık yer almıştır. Stokastik gradyan
alçalma metodunun yanı sıra rmsProp, AdaGrad, AdaDelta
ve benzeri eniyileyiciler de literatürde bulunmaktadır. Fakat
veri setlerimizde başarılı olan güncel yöntemler Kingma ve
Ba tarafından [15] yapılan çalışmada sunulan Adam ve türevi
olan algoritmalardır.

B. Adam ve Adamax Eniyileyicileri

Adam algoritması, kısaca her sinir ağı parametresinin öğ-
renme katsayısını (learning rate) hafızada tutan ve bu katsayıla-
rın ortalaması ve normalize edilmemiş varyansını kullanarak,
parametrenin geri yayılma algoritmasındaki güncellenmesini
daha başarılı hale getiren bir eniyileyicidir. Özetle, matema-
tiksel formülde öncüllerden farklı olarak yapılan modifikasyon
aşağıdaki gibi gösterilebilir:

θt+1 = θt −
η

√
vt + ε

mt (1)

Denklem (1)’deki ε (epsilon) sabiti 10−8 değerinde, bölenin
sıfır olmasını engellemek için kullanılan bir terimdir. Öğrenim
için daha kritik olan parametreler güncellenen sinir ağı pa-
rametresi θt, sabit öğrenme katsayısı η, birinci moment olan
ortalama (m) ve ikinci moment olan normalize edilmemiş var-
yans (v) bulunmaktadır. Bunların kullanılmasıyla güncellenmiş
sinir ağı parametresi θt+1 elde edilmektedir.

Adamax de aynı makalede bulunan, Adam’ın diğer
bir versiyonu olarak değerlendirilebilecek bir eniyileyicidir.
Adam’dan farklı olarak aynı denklemde ikinci momentum
yerine ‘sonsuz moment’ ut (infinite moment) kullanılmaktadır:

ut = max(β2 · vt−1, |gt|) (2)

Burada vt−1 değeri t-1 adımındaki ikinci momenti, gt ise
t adımında hesaplanan gradyan değerini, β2 de algoritmadaki
beta sabitini belirtmektedir. Bu değişiklikle birlikte parametre
güncelleme denklemi de aşağıdaki şekilde yazılmaktadır:

θt+1 = θt −
η

ut
mt (3)

C. SinAdaMax Eniyileyicisi

Adamax algoritmasında kullanılan sonsuz moment litera-
türe önemli bir katkı olmakla beraber, buna ek olarak daha yeni
eklemeler de düşünülebilir. Dolayısıyla, literatürde var olan bu
yöntemlerin geliştirilmesi için yapılan çalışma [13] sırasında
farklı teknikler denenmiştir. SinAdaMax olarak adlandırılan
yöntemde önceki denklemlerde gösterilen sabit öğrenme kat-
sayısı (η) iterasyonlar sırasında değiştirilerek eniyileyici güç-
lendirilmeye çalışılmıştır.

Tipik olarak öğrenmenin ilerlemesiyle beraber sabit ol-
mayan öğrenme katsayısı (η/ut) küçülmektedir. Bu küçülme-
nin öğrenmeyi gereğinden erken olarak durdurması mümkün
olabileceğinden, bu katsayının zamanla periyodik olarak de-
ğişmesinin eğitimi daha başarılı kılabileceği düşünülmüştür.

Dolayısıyla sabit öğrenme katsayısı yerine her adımda değeri
değişen, mutlak değer içine alınmış bir sinüsoid eklenmesiyle
beraber yeni bir algoritma oluşturulmuştur. Bu modifikasyon-
larda sabit olmayan öğrenme katsayısının değişim projeksi-
yonu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir, mavi eğri Adamax’taki
öğrenme katsayısını gösterirken kırmızı eğri SinAdaMax’taki
öğrenme katsayısını (ηt) göstermektedir:

Şekil 3: Adamax ve SinAdaMax öğrenme katsayılarının kar-
şılaştırması [13].

ηt = ηsabit + |Asin(ωt)| (4)

Formülde gösterildiği gibi (ηsabit = 0.0025, A = 0.00075),
öğrenme katsayısının eğitim sırasında değişmesiyle beraber,
sinir ağının hata yüzeyindeki lokal minimaları pas geçmesi (ve
hatayı daha da azaltması) için atılan gradyan adımlarının uza-
tılması ve buna benzer başarıyı arttıran etkilerin oluşturulması
beklenmektedir.

Sonuç olarak bu çalışmada literatürden Adam, Adamax
ve önerimiz olan SinAdaMax eniyileyicileri kullanılmıştır.
IMDb veri setini sınıflandırmak için kullanılan tekrarlı sinir
ağında daha başarılı olan ilk iki eniyileyici de daha uzun
süren, CIFAR-10 veri setini sınıflandırmak için dizayn edilen
evrişimsel sinir ağının eğitiminde kullanılmıştır.

V. SONUÇLAR

A. Kullanılan Eğitim Şartları

Gerek tekrarlı, gerekse evrişimsel sinir ağlarında eğitim
şartları sınıflandırıcının test veri kümesi üzerindeki başarısına
büyük etki etmektedir. Çalışmada Python 3.6 programı Ten-
sorflow tabanlı Keras kütüphanesiyle kullanılmış, yapay sinir
ağları bu yolla oluşturulmuştur. Bu kısımda ilk olarak IMDb
veri setine uygulanan tekrarlı sinir ağının eğitim şartlarından,
sonra da CIFAR-10 veri setine uygulanan evrişimsel sinir
ağının şartlarından bahsedilmiştir.

IMDb veri seti için kullanılan tekrarlı sinir ağında 25000
eğitim, 25000 test olmak üzere toplam 50000 örneğe sahip veri
seti olduğu gibi kullanılmıştır. Bu veri seti üzerinde herhangi



bir ön işleme veya veri arttırma tekniği uygulanmamıştır.
Bunun yerine tüm eğitim seti örneklerinin sinir ağı tarafından
3 kez görülmesi için eğitim 3 epok uzunluğunda tutulmuştur.
Her eniyileyici için 10 adet tekrarlı sinir ağı eğitimi yapılırken,
bu eğitimlerde elde edilen ortalama, minimum ve maksimum
başarı karşılaştırılmıştır.

CIFAR-10 veri seti için uygulanan evrişimsel sinir ağında
veri ön işleme ve veri arttırma teknikleri kullanılmaktadır. Bu
şekilde yapılan eğitimde 600 öğrenme döngüsü boyunca, her
100 döngüde önceden ana eğitim setinden ayrılmış olan ilk
1000 örnek doğrulama seti olarak kullanılmıştır. Bu doğrula-
malarda en başarılı olan sinir ağının test setinde elde ettiği
sonuç, o sinir ağının final test başarı sonucu olarak atanmıştır.
Bu şekilde erken durma (early stopping) adlı aşırı öğrenme
veya uyum (overtraining/overfitting) engellenmiş ve test veri
kümesi üzerindeki başarı oranı arttırılmıştır.

B. Alınan Sonuçlar

IMDb veri setinde uygulanan her eniyileyici için farklı
başlangıç noktalarından başlayan 10’ar adet tekrarlı sinir ağı
eğitilmiştir. Aşağıda verilen tabloda bu veri setinde elde edilen
ortalama, minimum ve maksimum başarı oranı paylaşılmıştır:

TABLO I: TEKRARLI S İNİR AĞLARININ BAŞARI ORANLARI

Eniyileyiciler Alınan Başarı Oranları
Minimum Başarı Ortalama Başarı Maksimum Başarı

Adam %85,55 %86,78 %87,99
Adamax %87,02 %88,12 %88,64

SinAdaMax %87,27 %87,86 %88,55

Burada görüldüğü üzere Adam, Adamax ve SinAdaMax
eniyileyicilerinden Adamax ve SinAdaMax bu problemde
daha başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ortalama başarı oranında
%1’den fazla, maksimum başarı oranında da %0,5 gibi bir
fark bulunmaktadır. Dolayısıyla sonraki kısımda elde edilen
sonuçlarda sadece Adamax ve SinAdaMax kullanılmıştır.

CIFAR-10 veri setinde uygulanan her eniyileyici için farklı
başlangıç noktalarından başlayan ve öğrenme fazı saatler süren
5’er adet evrişimsel sinir ağı eğitilmiştir. Sunulan Tablo II’de
bu veri setinde elde edilen ortalama, minimum ve maksimum
başarı oranları ayrıntılı şekilde paylaşılmıştır.

TABLO II: EVRİŞİMSEL S İNİR AĞLARININ BAŞARI ORAN-
LARI

Eniyileyiciler Alınan Başarı Oranları
Minimum Başarı Ortalama Başarı Maksimum Başarı

Adamax %91,13 %91,47 %91,99
SinAdaMax %91,14 %91,54 %91,87

Burada görüldüğü üzere Adamax ve SinAdaMax eniyileyi-
cileri birbirine oldukça yakın performanslar göstermiş, bununla
birlikte SinAdaMax eniyileyici ortalama başarıda bu kez küçük
bir farkla daha başarılı bir test sonucu elde etmiştir.

C. Varılan Sonuçlar ve Değerlendirmeleri

Alınan test sonuçları ve kullanılan eniyileyicileri kıyasla-
mak gerekirse, literatürde bulunan Adamax IMDb veri seti
üzerinde çalışan tekrarlı sinir ağında, önerdiğimiz SinAdaMax
de CIFAR-10 veri seti üzerinde çalışan evrişimsel sinir ağında

daha başarılı sonuçlar elde etmiştir. Eğitim süreleri kıyaslan-
dığında çok daha uzun olan CIFAR-10 probleminde değişken
öğrenme katsayılı SinAdaMax daha iyi sonuçlar verebilirken
daha kısa olan IMDb probleminde Adamax daha başarılı ol-
muştur. Bunlardan çıkarılabilecek birinci sonuç, Adam temelli
Adamax ve SinAdaMax eniyileyicilerinin öncülü Adam’dan
daha yüksek bir potansiyele sahip olduğudur. İkinci sonuç ise
Adamax ve SinAdaMax’in birbirine bariz üstünlük sağlayama-
dıkları, farklı problemlerde farklı sonuçlar elde ettikleri ve yeni
bir eniyileyici olarak önerdiğimiz SinAdaMax’in gelişmeye
açık olduğudur. Böylece literatürdeki Hebbian Öğrenmesinden
Stokastik Gradyan Alçalma algoritmasına, ondan rmsProp’a
giden sürecin yeni bir basamağı olarak SinAdaMax ve türevi
gibi zamana bağımlı eniyileyiciler gelecek vadetmektedir.
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[13] B. Çatalbaş, "Improved Artificial Neural Network Training with Advan-
ced Methods", Yüksek Lisans Tezi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
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