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Kinnitamine ja tõenduslik tugi

Biograafia

Clark Glymour (1942-  )  õppis Wesley Salmon’i käe all Indiana ülikoolis ja kaitses seal 1969.aastal PhD 

kraadi. Praegu õpetab Pittsburgis. Glymouri huviorbiidis on olnud induktiivne loogika, tõendusliku toetuse 

teooriad,  konvergentne  realism  ja  arvutiprogrammide  kasutamine   statistilistest  korrelatsioonidest 

kausaalsete järelduste tuletamiseks.

Bajesiaanlik kinnitusteooria

Goodman’i  “Induktsiooni uus mõistatus”  oli tõkkeks loogiliste rekonstruktsionistide 

projektile  formuleerida  puhtkvalitatiivse  kinnitamise  (konfirmeerimise)  sünteetiline 

definitsioon. Goodman on näidanud, et kui hüpotees H saab tuge tõendist e, teevad 

sama alternatiivsed hüpoteesid H*, H** jne. Mõned teadusfilosoofid on asja kokku 

võtnud  teesi,  et  kohane  vastus  “uuele  mõistatusele”  on  kvantitatiivse  teooria 

arendamine,  mis  omistas  suure  rolli  kinnitamisel  H-le  ja  madala  väärtuse 

alternatiivsetele  “grue-type”  hüpoteesidele.  Üks  paljutõotav  pürgimus  seisnes 

tõenäosusteooria võimaluste kasutamises.

Tõenäosusaksioomide arvutus:

(1) P (A) ≥ 0, kus A on lause süsteemis S,

(2) P (t)=1, tautoloogia t S-s,

(3) P (AvB)=P (A)&P(B), vastastikku kattumatud  (vastuolulised) laused A ja B,

(4)

Kus P (A/B) on A tõenäosus, antud B eeldusel, et P (B) 0, sellest järgneb 

bajesiaanlik teooria, et
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Seda teooriat saab rakendada tõendusliku toe teooria teenistusse järgmisel kujul:

Kus P (h/e) on tõenäosus, mis on omistatud hüpoteesile h tõendi e poolt, ja P (h) on h 

“eelnev  tõenäosus” (prior  probability) sõltumatult  sellest  tõendist.  Bajesiaanlikus 

interpretatsioonis  seisneb  probleem  tõendilise-toe  teooria  formuleerimsies,  mis  annab 

kõrgema eelneva tõenäosuse “rohelisele teooriale”.  “Tõenäosus” (T) – mis see on? Sealt 

saab edasi mõistepaari “hüpoteesi tõenäosus”:

• 1.  T  kui  “sagedusinterpretatsioon”,  mille  kohaselt  T  on  tulemustüüpide 

esinemissagedus pikaajalistes katsete seeriates;

• 2.    T kui “loogiline interpretatsioon”, kus T määratakse loogilise suhtena H ja e 

märgistava lause vahel;

• 3.    T kui “subjektiivne interpretatsioon”, mis võtab T-na ratsionaalse usu määra.

Enamus  bajesiaane  võtavad  omaks  3..  Loomulikult  jääb  viimane  häguseks.  Ent  uue 

teooria  püstitamisel  võib  esineda  teadlaste  seas  suuri  lahkarvamusi,  mida  bajesiaanid 

tunnistasid,  kuid  väitsid  bajesiaanliku  skeemi  kasutamsiel  tõendite  akumuleerimusele, 

seda võimalust kitsenevat. Mõnel juhtumil bajesiaanlik konfirmatsioon sobib. Näiteks kott, 
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mis on täidetud kindla arvu valgete või mustade pallidega. Esimesel sorimisel ei saa olla 

kuigi suurt tõenäosust palli värvis, ent mida edasi, seda kindlamaks T muutub. Kriitikud 

aga väidavadki, et teadusteooriate hindamine ei ole nagu pallide raputamine kotist. Kui 

teadlane A mõõdab refraktsiooni 20 korda, ent ühekülgselt, saades alati 35º, samas kui 

teadlane B teeb  mõõtmisi  viiest  eri  aspektist,  nelja  erineva  meediumipaari  alusel,  siis 

teadlased  eelistavad  B-d.  S.o  võrdsetel  tingimustel  eelistatakse  hüpoteesi  tõendusliku 

toetuse  puhul  varieerumismaksimumi.  Ent  seda  bajesiaanlik  vormel  ei  peegelda. 

Vastulausena sõnatakse et bajesianism on eelkõige järeldusteooria, mis taotleb uskumuse 

ratsionaalse astme mõõtmist, ega püüagi anda juhiseid, milline usalduse aste on kohane 

vastavatele eksperimentaalsetele tulemustele.

Vana tõendi probleem

Clark Glymour rõhutab, et järeldusteooria ei ole veel teadusliku seletuse teooria. Igasugust 

järeldust saab tema arvates viia kooskõlla bajesiaanliku skeemiga, ent see ei anna meile 

juurde teadmist. Vajatakse, seevastu, teadusliku argumendi seletust. Bajesiaanid annavad 

meile teadmis-edenemiseteooria (theory of learning). Peamine Bayes’i positsiooni puudus 

seisneb  sellest,  et  tõend  on  teada  enne  teooria  formuleerimist.  Esialgse  hüpoteesi 

tõenäosus  sellest  ei  tõuse.  Ent  see  on  väga  intuitsioonivastane.  Ajalooline  materjal, 

näiteks  Harvey vereringluse  teooria ja  eelnev  tõend  selle  kohta,  et  südames ei  ole 

poore, räägivad sellele vastu. Daniel Garber‘i arvates on tõenduslik toetus hilisematesse 

juhtumitesse edasiminev juhul, kui sobivussuhe on avastatud kõensoleva teooria teooria 

formuleerimise järgselt.  Ent kui  arvestatakse vana tõendit,  ei  anna see uuele teooriale 

mingit põhimõttelist toetust. (Goodman on seda ka igati demonstreerinud, kui mitmeti võib 

tõlgendada üksiktõendit erinevate teooriate huvides).

Uue tõendi mõju määramine

Richard  W.  Miller  nendib,  et  on  olemas  kaks  üpris  erinevat  vastust  uue  tõendi 

avastamisele:

1.    Bajesiaanlikku vormelit võib kasutada arvestamaks välja kontrollitav veendumusaste 
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uurimisaluses hüpoteesis.

2.    Samas võidakse seda kasutada vastava eelneva tõenäosuse kontrollimiseks nii, et 

usumäär hüpoteesis jääb muutumatuks.

Ta toob näite kreatsionistist ja darwinistist – mõlema arusaamadega oli võimalik seletada 

liikide nii või teistsugust erinevust Galapagose saartel.

Miller  leiab,  et  bajesianistlikust  valemist  pole  abi,  kuna  see  ei  määra,  kas  korraldada 

ümber eelnevaid tõenäosusi uute tõendite valguses. Teaduslikus kontekstis kasutu.

Glymour “saapasidumisest” (Bootstrapping)

Clark  Glymour’i  arvates  on  hüpoteeside  tõendamine  nagu  saapa  kinnisidumine,  mille 

käigus  teooria,  mille  baasil  hüpotees  püstitatakse  saab  toetust  teiselt  teooria  soalt. 

Newtoni Principia sisaldab mitmeid näiteid sellisest ülesehitusest. 

Glymour ei  pretendeerigi oma saapasidumise mudeli universaalsusele, st et see peaks 

sobima  iga  tõendikinnitamise  juhtumiga.  Saapasidumis-mudel  kuulub  loogilise 

rekonstruktsionismi  traditsiooni  niikaua,  kuni  võtab  konfirmatsiooni  loogilise  suhtena 

lausete vahel. Sellest vaatepunktist ei ole temporaalne side H ja e vahel küsimus, mida 

see on konfirmatsiooni ajaliooliste teooriate vaatekohalt.

Lakatos võrdlevast konfirmatsioonist
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Goodman  osutas,  et  näited,  mis  on  teada  enne  hüpoteesi  formuleerimist  ei  pruugi 

kinnitada hüpoteesi. Ent fakt on, et “vanad tõendid” on võimelised säiluma, tõsi küll, uut 

tähendust  juurde  saades  juba  uues  hüpoteesis.  Lakatos  asus  neid  tingimusi 

ekspluateerima, millistel juhtumitel vana tõend e0 jäävad ja osutuvad uut H toetavaks.

1.    H sisaldab e0 ja

2.    eksisteerib võistlev “proovikivi hüpotees” Ht selline, et kas

a.    Ht sisaldab – e0, või

b.    Ht ei sisalda ei e0 ega mitte-e0.

Vana  tõend  jääb  kehtima  tingimusel,  kui  võistlev  H  kas  sisaldab  eitust  või  üldse  ei 

aktualiseeri vastava tõendi küsimust.

Proovikivi  hüpotees  on  tõsine  võistleja  väljal,  mis  saab  toetust  tegevteadlastelt.  Selle 

Lakatosi  väite  kinnitamine  nõuab  ajaloolist  uurimist,  see  omakorda  eeldab  pöördumist 

võistlevate momentide otsimisele. Näide tuuakse keemia ajaloost – hapniku ja flogistoni 

teooriate  võistlusest,  millest  esimene  sobis  paremini  kokku  varasemate  kaalusuhete 

tõenditega.

Studia Cartesiana Estonica (2012)
5


