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ÜGYVEZETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Az elmúlt évtized technikai fejlődése a mesterséges intelligencia (AI) rendszerek egyre
nagyobb szerepét eredményezte a kanadai társadalom számos dimenziójában, és a Yorki
Egyetem a felgyorsított kutatás egyik kulcsfontosságú területeként határozta meg az
AI társadalomba való integrációját. 1 Ez a jelentés összefoglalja a Yorkban jelenleg folyó
AI-kutatási, -oktatási és -tanulási tevékenységeket, és konkrét ajánlásokat tesz arra
vonatkozóan, hogy a közeljövőben hogyan lehet az AI-hez kapcsolódó kezdeményezéseket
bővíteni és erősíteni.
Az egyetem jelenleg több mint 80
mesterséges intelligenciával kapcsolatos
kurzust kínál hat különböző karon,
valamint a Vector Institute for Artificial
Intelligence által támogatott három
mesterképzést és két mesterképzési
programot. A Yorkban jelenleg több mint
90 oktató foglalkozik mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kutatással,
hozzájárulva az alapvető elméleti és
technológiai alkalmazásokhoz, miközben
szélesebb perspektívákat is nyújt,
beleértve a mesterséges intelligencia
emberiségre gyakorolt hatásait.
és a társadalom. A mesterséges
intelligencia interdiszciplináris
megközelítése összhangban van York
vezető szerepével a diszciplináris határokat
átlépő kutatásban, és ezt olyan
kezdeményezések példázzák, mint a
Centre for Vision Research (Látáskutató
Központ)
és a látomás: (Biológiai és
számítástudományi), a Digitális média
program (Számítástechnika és
művészetek), az IP Osgoode, az Osgoode
Hall Law School szellemi tulajdonjog és
technológia programja (Jog és mérnöki
tudományok), valamint a Specialized
Honours Major in Cognitive Science
(Filozófia és pszichológia). A mesterséges
intelligencia kutatásának ez az átfogó
megközelítése a York-i mérnöki és
számítástechnikai, tudományos,
egészségügyi, üzleti, jogi,
társadalomtudományi,
bölcsészettudományi, művészeti, média,
előadói és formatervezési szakértelmére
támaszkodik.
Ezek a jelentős tevékenységek azt
sugallják, hogy Yorkban megvan a
potenciál, hogy egy jelentős
Kanadai kiválósági központ a mesterséges

intelligencia oktatására és
kutatására.

A munkacsoport számos
előremutató lépést javasol az
egyetem számára e cél elérése
érdekében:
• A Yorknak arra kell

összpontosítania, hogy stratégiai
klaszterek felvétele révén bővítse
a mesterséges intelligencia
alapvető technikai témáira
összpontosító kutatási
érdeklődésű oktatói létszámát.
• A Yorknak ki kell terjesztenie

interdiszciplináris tantervi
kezdeményezéseit a
mesterséges intelligencia
területén, új egyetemi
programokat kínálva és új
kutatási partnerségeket
kialakítva az alábbi területeken
a tíz tudományos kar. A
jelenlegi kínálat nagyrészt a
villamosmérnöki és
számítástechnikai karon, a
Schulich School of
Businessben, a School for
Continuing Studiesban, a
filozófiában és a számítógépes
művészetekben található.
• Yorknak létre kellene hoznia

egy egyetemi forrásból
finanszírozott platformot,
például egy szervezett
kutatóegységet, amely a
mesterséges intelligencia
kutatásának csomópontjaként
és a hallgatók, partnerek és
adományozók vonzására
szolgáló kirakataként szolgálna.
• Yorknak tovább kell növelnie

internetes és közösségi
médiajelenlétét, hogy kiemelje
a Yorkban folyó mesterséges

intelligencia tevékenységeket.
• Yorknak ki kell alakítania egy egyetem-

szerte működő igazgatási struktúrát, amely
a mesterséges intelligencia oktatásának és
kutatásának koordinálására, növelésére és
összehangolására, a relevancia, a minőség
és a mérhető eredmények biztosítására
szolgál.

AI kutatás
a Yorkban
nagymértékben
együttműködő, a
következők
bevonásával
több mint
30 partnerség
kanadai vállalatokkal
és állami szervek,
valamint több mint
120 nemzetközi
szervezet és
intézmény.

1. A Yorki Egyetem stratégiai kutatási tervét lásd a
https://research.info.yorku.ca/strategic-research-plan-refresh-2018-2023/
oldalon.

A MUNKACSOPORT
FŐBB AJÁNLÁSAI
A munkacsoport a következő főbb
ajánlásokat teszi:
1. Új szervezett kutatócsoportok (ORU-k) Új
interdiszciplináris, mesterséges intelligenciára
összpontosító ORU-k létrehozásának ösztönzése,
mint például az AI & Society; Smart Cities & Mobility;
Social Robots; és Ethics of Innovation & Emerging
Technologies. Legalább egy ilyen mesterséges
intelligenciával foglalkozó ORU-nak be kell vonnia az
új Markham-i kampuszt, és közvetlenül részt kell
vennie a Markham-i mesterséges intelligencia-ipari
ágazatban.

2. Kar növekedése
A mesterséges intelligencia területén
karfejlesztési terv kidolgozása, amelynek
középpontjában a York kutatási kapacitásának
megerősítése áll a mesterséges intelligencia
alapvető műszaki területein, valamint a
mesterséges intelligencia interdiszciplináris
kutatásának erősítése olyan alkalmazási
területeken, mint az egészségügy, valamint az
üzleti, jogi, társadalmi és etikai dimenziók. A
Markham által a mesterséges intelligencia
területén felvett munkatársak
segít megerősíteni a kapcsolatokat a mesterséges
intelligencia ipari ágazatával a torontói
agglomerációban.

3. Tér és infrastruktúra
A mesterséges intelligenciára vonatkozó
helyiségfejlesztési terv elindítása, amelynek
középpontjában új, korszerű kutatási helyiségek
állnak mind a Keele-i, mind a keele-i egyetemen.
Markham kampuszok. Ez arra szolgál majd, hogy
összehozza a különböző tudományágak AI-kutatóit,
és elősegíti az egyetemi és főiskolai hallgatók
interdiszciplináris képzését a mesterséges
intelligencia területén.

4. Tanítás és tanulás
Új interdiszciplináris alapképzési szakok és egy
alapképzési tanúsítvány létrehozása az AI és a
társadalom témakörében, valamint egy új
alapképzési digitális média szakirányú szakirány a
kreatív mesterséges intelligencia területén.

5. Ipari partnerségek
Az Innovation Yorkon belül egy olyan pozíció
létrehozása, amely a mesterséges intelligencia
ágazatban az ipari és a közszféra közötti
partnerségek létrehozására és fenntartására
összpontosít. A Markhami kampusz felhasználása a
Markhami ipari szektorral való partnerségek
csomópontjaként.

6. Nemzetközi partnerségek
Egy olyan pozíció létrehozása a York Internationalon
belül, amely a nemzetközi partnerségek
létrehozására és fenntartására összpontosít a
mesterséges intelligencia ágazatában.

7. AI start-upok
Program
létrehozása
a
York-i
mesterséges
intelligencia-alapítású vállalkozások támogatására,
valamint az egyetemi mesterséges intelligenciatechnológiák kereskedelmi forgalomba hozatalára és
növekedésére, amely a hallgatók és oktatók által
vezetett innováció társadalomba való eljuttatására
összpontosít.

8. Digitális jelenlét
Létrehozni egy naprakész, dinamikus és meggyőző
AI-központú webes és közösségi médiajelenlétet,
valamint egy nyilvános jegyzéket a York-i AIkutatókról és -laboratóriumokról.

9. Nyilvános elkötelezettség
Egyetemi szintű mesterséges intelligencia
szemináriumsorozat és éves konferencia
létrehozása a yorki mesterséges intelligencia
kutatók számára.
külső partnereik. A nyilvánosság számára látható
fizikai bemutatóhelyek létrehozása.

10.Irányítás
Létre kell hozni egy, a kutatás és innováció alelnöke
(VPRI), valamint az akadémiai alelnök és a
provosztus által közösen támogatott igazgatási
hivatalt, amely felügyeli az egyetemi szintű
mesterséges intelligencia kezdeményezéseket, és
biztosítja, hogy ezek a kezdeményezések a
méltányosság, sokszínűség és befogadás (EDI)
kérdéseivel foglalkozzanak.

Ezeket a kezdeményezéseket úgy kell végrehajtani, hogy azok összhangban legyenek a York alapértékeivel, ahogyan
azokat az egyetem akadémiai terve meghatározza. 2 A kiválóságra való törekvés mellett törekednünk kell a
méltányosság, a befogadás és a sokszínűség, a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság céljainak
előmozdítására is. A következő öt év során e kezdeményezések megvalósítása biztosítja, hogy York a mesterséges
intelligencia oktatása, tanulása és kutatása jelentős központjává váljon.
2. A Yorki Egyetem tanulmányi tervét lásd a https://www.yorku.ca/uap2020-25/ oldalon.
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A MUNKACSOPORT
FELADATMEGHATÁROZÁSA
Kontextus

Küldetés

A mesterséges intelligencia napjainkban nagy
érdeklődésre tart számot a kutatás világában, mivel
minden területen innovatív problémamegoldásra
ösztönöz, és képes forradalmasítani mindennapi
életünket. Mind a szövetségi, mind a tartományi
kormányok elképzelték ezt a potenciált, és
befektetéseket eszközöltek a Vector Institute for
Artificial Intelligence (Vektor Mesterséges
Intelligencia Intézet) létrehozásába, amelynek célja
a gazdasági növekedés ösztönzése azáltal, hogy
befektetéseket és a világ minden tájáról érkező
élvonalbeli kutatókat vonz, akik segítenek a
mesterséges intelligencia kutatásának
előmozdításában, valamint a mesterséges
intelligencia technológiák kanadai bevezetésében és
kereskedelmi forgalomba hozatalában.

Az akadémiai alelnök és a provosztus, valamint a
kutatási és innovációs alelnök megbízott egy
akadémiai munkacsoportot, hogy dolgozzon ki
ötleteket és vizsgálja meg az AI oktatás és kutatás
Yorkban történő kiterjesztésének és javításának
lehetőségeit. A cél az volt, hogy az egyetemi
közösséget bevonják egy beszélgetésbe a
mesterséges intelligencia kutatásának, oktatásának
és tanulásának jelenlegi helyzetéről a Yorkban, és
tanácsot kérjenek a jövő irányításához.

York vezető szerepet játszhat és kell játszania
ebben az erőfeszítésben, és sok tekintetben már
most is előretör. Tekintettel York bizonyított
interdiszciplináris erősségeire, a
Az egyetem egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy
társadalmilag felelősségteljes módon foglalkozzon a
mesterséges
intelligenciával,
hozzájárulva
az
alapvető elméleti és technológiai alkalmazásokhoz, és
biztosítva
tágabb emberi perspektíva, beleértve a mesterséges
intelligencia emberiségre és társadalomra gyakorolt
hatásait. A mesterséges intelligencia holisztikus
megközelítése a számítástechnika, a mérnöki
tudományok, a természettudományok, az
egészségügy, az üzleti élet és a jog területén szerzett
yorki szakértelemre, valamint a
társadalomtudományok, a humán tudományok, a
művészetek, a média, az előadásmód és a
formatervezés terén meglévő erősségeinkre
támaszkodik.

• konzultáció az érintett közösségekkel, a yorki

Mandátum
Megbízatásának teljesítése során a munkacsoport a következőkre
törekedett:
mesterséges intelligenciával kapcsolatos tájkép
áttekintése a jelenlegi erősségek jobb
megértése érdekében;
• megvizsgálja az intézményi környezet

egészét, és ajánlások sorát fogalmazza meg
a mesterséges intelligencia ösztöndíj
fejlesztésének összehangolására,
kutatási és tudományos programlehetőségek, mind az egyetemi,
mind a főiskolai, mind a doktori képzésben részt vevő
intézmények számára;
• a jelenlegi erősségekre épülő lehetőségek

azonosítása, beleértve különösen a York számára
a mesterséges intelligencia ösztöndíjban,
kutatásban és tudományos programozásban
betöltött vezető szerep lehetőségét.
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AI MUNKACSOPORT ÖSSZETÉTELE
Pina D'Agostino (társelnök)
docens,
Osgoode
gdagostino@osgoode.yorku.ca
James Elder (társelnök)
Professzor & York Research Chair,
Pszichológia, Egészségügy, EECS,
Lassonde jelder@yorku.ca

Alice Pitt
Vezető tanácsadó, Markham
Academic Strategic Planning, Provost
&
Akadémiai alelnök ajpitt@yorku.ca

Murat Kristal
docens,
menedzsmenttudomány,
Schulich
mkristal@schulich.yorku.ca

Rebecca Pillai Riddell
Professzor és kutatási
alelnökhelyettes, VPRI, Pszichológia,
Egészségügy rpr@yorku.ca

Shayna Rosenbaum
Pszichológia professzor és Yorki
kutatási tanszék, Pszichológia,
Egészség shaynar@yorku.ca

Barbara Edwards
Vezető politikai tanácsadó,
Kutatás (munkacsoport támogatása),
VPRI barbb@yorku.ca

Terry Sachlos
Segédprofesszor,
Gépészet, Lassonde
terry.sachlos@lassonde.yorku.ca

Kristin Andrews
Filozófia professzor és Yorki kutatási
tanszék, LA&PS andrewsk@yorku.ca

Ian Stedman
Tanársegéd, Közpolitikai és
Közigazgatási Iskola, LA&PS
istedman@yorku.ca

Aviv Gaon
Doktorjelölt és előadó, Jogi
folyamatok, Osgoode
avivgaon@osgoode.yorku.ca
Hui Jiang
Professzor,
EECS, Lassonde
hj@cse.yorku.ca

Ruth Urner
egyetemi docens,
EECS, Lassonde
ruth@eecs.yorku.ca
Graham Wakefield
egyetemi docens és Kanada
kutatási tanszék,
Számítógépes művészetek,
AMPD grrrwaaa@yorku.ca
Jianhong Wu
Professzor és Kanada kutatási
tanszék, Matematika és statisztika,
Tudomány wujh@yorku.ca
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MUNKACSOPORT
LÉTREHOZÁSA ÉS
KONZULTÁCIÓ
A munkacsoport társelnökei alkották meg a bizottságot, a VPRI és a Prorektori Hivatal
tanácsára. Törekedtünk arra, hogy a York-i karok teljes sokféleségéből merítsünk a
mesterséges intelligencia kutatásában, oktatásában és tanulásában részt vevő
karok közül, beleértve a Lassonde School of Engineering, az Egészségügyi Kar, a
Természettudományi Kar, a Schulich School of
Business, Osgoode Hall Law School, a Kar Szabadművészeti és Szakmai Tanulmányok (LA &
PS), és a School of the Arts, Média, Performance és Design (AMPD).

A munkacsoport megalakulását
követően a munkacsoport közösen
azonosította a következőket

10 KULCSFONTOSSÁGÚ
TÉMAKÖR:
• a kutatás fókuszterületei
• kari toborzás
• tér és infrastruktúra
• tanítás és tanulás
• a mesterséges intelligencia etikája
• szellemi
tulajdon,
kereskedelmi
hasznosítás
és
vállalkozói
tevékenység
• köz- és
magánszektorbeli
partnerségek
• nemzetközi partnerségek
• a nyilvánosság bevonása:
weboldalak, közösségi média

Minden egyes témakörben egy két-öt tagból álló
munkacsoportot hoztak létre. Minden munkacsoport
beszámolt a munkacsoportnak a saját témájáról, lehetővé
téve, hogy minden tag minden témában hozzájáruljon.
Ezekből a munkacsoportok jelentéseiből állt össze a
munkacsoport jelentése, amelyet a munkacsoport
valamennyi tagja részletesen átnézett és megvitatott.
A társelnökök ismertették a munkacsoport küldetését, és
felkérték a kutatási dékánhelyetteseket, hogy adjanak
véleményt. Hasonló előadásokat és felhívásokat tartottak
a Lassonde School of Engineering, az Egészségügyi Kar,
az Osgoode Hall Law School és az AMPD, valamint a
Villamosmérnöki és Számítástechnikai Tanszék (EECS)
kari tanácsának ülésein.
Kisebb találkozókat tartottak más yorki érdekeltekkel,
többek között a York International és az Innovation York
munkatársaival.
A jelentés előzetes tervezetét a dékánok megkapták
észrevételeik megtétele céljából.

MI A
MESTERSÉGES
INTELLIGENCIA?
A mesterséges intelligencia
"a számítógépes rendszerek
elmélete és fejlesztése,
amelyek képesek
olyan feladatok elvégzésére,
amelyek általában emberi
intelligenciát igényelnek, mint
például a vizuális érzékelés,
beszédfelismerés,
döntéshozatal és nyelvek
közötti fordítás. "3
A terület kialakulását gyakran
egy 1956-ban a Dartmouth
College-ban tartott
workshopra vezetik vissza,
amelyen sokan vettek részt.
a kor vezető matematikusai
és tudósai.

3. A "mesterséges intelligencia" meghatározása az Oxford Reference,

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095426960
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A munkacsoport véleménye szerint a közeljövőben és a hosszabb
távon is fontos hozzájárulást fognak nyújtani mind az érvelő, mind
az adatvezérelt megközelítések, különösen a kettő keveréke, és
hogy a felügyelet nélküli tanulás egyre fontosabbá válik.
E jelentés elkészítésekor a munkacsoport ezért a mesterséges
intelligencia tág fogalmát használta, amely magában foglalja
mindezen megközelítéseket.
A mesterséges intelligencia rendszerek különböznek
abban a tekintetben, hogy következtetési
képességüket az ember kifejezetten kódolja, vagy
autonóm módon tanulják meg. A klasszikus
szabályalapú, szakértői vagy termelési rendszerekben a
tudást kifejezetten beviszik a számítógépes rendszerbe,
és a szabályokat emberi szakértők alkotják meg. A
klasszikus számítógépes látórendszerekben a
geometriára és a valószínűségi eloszlásokra vonatkozó
matematikai ismereteket kódolják, hogy a nyers
képekből érzékelési következtetéseket lehessen
levonni.
A gépi tanulásos mesterséges intelligencia
rendszerekben a következtetés nem szabályok vagy
matematikai modellek alapján, hanem a képzési
adatokból történő általánosítással történik. A felügyelt
rendszerekben a képzési adatok mind a bemeneteket,
mind a bemenetekhez tartozó kívánt kimeneteket
tartalmazzák. A felügyelet nélküli rendszerekben csak a
bemeneteket adják meg, és a rendszernek valamilyen
általános elvet (pl. hatékony kódolást) kell alkalmaznia
a reprezentációk és hasznos kimenetek kialakításához.
A mesterséges intelligencia közösségen belül a gépi
tanulás jelentősége az 1990-es években drámaian
megnőtt, részben a nagyobb adathalmazok ("big data")
és a gyorsabb számítógépek elérhetőségének
köszönhetően. Az elmúlt évtizedben még drámaibbá vált
a nagy címkézett adathalmazokon képzett mesterséges
mély neurális hálózatok (DNN-ek) előtérbe kerülése,
amelyek osztályozási és regressziós feladatokat látnak
el olyan területeken, mint a számítógépes látás és a
természetes nyelvi feldolgozás.

Bár a mesterséges intelligencia körüli jelenlegi izgalom
nagyrészt a felügyelt DNN-ekből fakad, ezeknek a
rendszereknek vannak hátrányaik. Például viszonylag szűk
problémakörökre összpontosítanak, és nem világos, hogy
képesek-e általánosabb intelligencia előállítására.
Hatalmas mennyiségű címkézett képzési adatra van
szükségük, amelyek beszerzése drága és nehézkes lehet.
Az emberi intelligenciával ellentétben nem biztos, hogy
általánosíthatóak vagy jól alkalmazkodnak a
következőkhöz
olyan új bemeneti adatokat, amelyek kívül esnek a
képzési adatok tartományán, ami potenciálisan
megbízhatatlanná teszi őket, különösen a
teljesítménykritikus alkalmazások esetében.
Végezetül, a több tízmillió szabad paraméterrel a DNNek nem túlságosan
megmagyarázható. Ez korlátozza a tudományos
megértéshez való hozzájárulásukat, és társadalmi, etikai
és jogi kihívásokat teremt, amikor a DNN-eket az
emberek életét befolyásoló döntések meghozatalára
használják.

KANADAI KONTEXTUS
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások több mint 60
éves múltra tekintenek vissza, az elmúlt évtizedben elért technikai
fejlődés azonban a kanadai társadalom minden dimenziójában egyre
nagyobb szerepet játszanak a mesterséges intelligencia rendszerek,
a gyártástól a pénzügyi szektoron át az egészségügyig és a kreatív
művészetekig.
E rendszerek sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult
Geoffrey Hinton professzor (Torontói Egyetem) és más
kanadai kutatók munkája.
Sikereik lendületet adtak a szövetségi és tartományi
finanszírozásnak, hogy biztosítsák a kanadai mesterséges
intelligencia kutatói közösség folyamatos egészségét, és
elősegítsék a fontos alkalmazási területekre való átültetést.
A kanadai kormány 2017 márciusában indította el a 125
millió dolláros kanadai pán-kanadai kutatástámogatási
programot (Canadian Institute for Advanced Research,
CIFAR).
AI Strategy, amely három újonnan létrehozott AI intézettel
- az edmontoni Alberta Machine Intelligence Institute
(Amii), a montreali Institute for Learning Algorithms (Mila)
és a torontói Vector Institute for Artificial Intelligence
(Vector Institute for Artificial Intelligence) - együttműködve

működik. A MaRS-ben található Vector a gépi tanulással és
különösen a mélytanulással foglalkozik.
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május 2017

A 950 millió dolláros szuperklaszterek részeként
kezdeményezésre a kanadai kormány
elindította a Scale AI-t, egy 290 millió
dolláros egyetemi és ipari
kezdeményezést, amelynek célja,
hogy a mesterséges intelligencia és a
robotika segítségével intelligensebb
ellátási láncokat építsen ki a kanadai
ipar számára

október 2017

A CIFAR pán-kanadai mesterséges
intelligencia stratégiájának négy fő
célja van:
• A kiváló mesterséges
intelligenciával foglalkozó
kutatók és szakképzett
diplomások számának
növelése Kanadában.
• Összekapcsolt tudományos
kiválósági csomópontok
létrehozása Kanada három fő
mesterséges intelligencia
központjában, Edmontonban,
Montrealban és Torontóban.
• A mesterséges intelligencia
fejlődésének gazdasági, etikai,
politikai és jogi
következményeivel kapcsolatos

Ontario kormánya bejelentette, hogy ötéves terv az alábbiak számának növelésére
a középiskolai tanulmányokat folytató,
STEM-szakokon diplomát szerző diákok 25
százalékkal való növelése, befektetéssel
30 millió dollár, valamint a Vector
Intézettel való partnerség, hogy
kifejezetten a mesterképzésben részt vevő
mesterszakos hallgatók számát évi 1000
főre növeljék.

december 2018

Kanada volt a házigazdája a G7 többszereplős
Montreali mesterséges intelligencia konferencia.

2019 március

A Torontói Egyetem bejelentette
100 millió dolláros adományt a
Schwartz Reisman Innovációs Központ
létrehozására, amely a mesterséges
intelligenciával, a biomedicinával,
valamint a társadalom és a
technológia kapcsolódási pontjaival
foglalkozik majd.

2019 október

A Bank of Montreal (BMO) adományozott
5 millió dollár a Torontói Egyetemnek,
hogy létrehozza a BMO Lab for

Creative Research in the Arts,
Performance, Emerging Technologies
and AI (BMO Kreatív Kutatási Labor a
művészetek, a teljesítmény, a
feltörekvő technológiák és a
mesterséges intelligencia területén)
nevű intézményt.
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TÉMATERÜLET JELENTÉSEK
A következő 10 szakasz összefoglalja a munkacsoport megállapításait
10 olyan kulcsfontosságú témakörben, amelyeket a Yorkban folyó
mesterséges intelligencia-kutatás és -oktatás bővítése és javítása
szempontjából kritikusnak ítéltek:
• Kutatási területek Fókusz
• Kar Toborzás
• Tér és Infrastruktúra
• Tanítás & Tanulás
• A mesterséges intelligencia
etikája
• Szellemi
tulajdon,
kereskedelmi
hasznosítás
&
Vállalkozói
tevékenység
• Köz- és magánszektor
Partnerségek
• Nemzetközi Partnerségek
• Nyilvános részvétel:
Közösségi média és
szemináriumok
• Irányítás

Minden szakasz két részre
tagolódik:
1) ÁLLAPOTI JELENTÉS,
a Yorkban a tématerületen folyó
mesterséges intelligencia
tevékenység összefoglalása, és
2) AJÁNLÁSOK,
javaslatok benyújtása arra
vonatkozóan, hogy hogyan
lehetne ezt a tevékenységet a
közeljövőben fokozni és
kiterjeszteni.
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A KUTATÁS
FÓKUSZTERÜLETEI
ÁLLAPOTI JELENTÉS
A tudományos, mérnöki, társadalmi, etikai és jogi kutatók
interdiszciplináris hálózatával a York Egyetem a
mesterséges intelligencia erejét a mai társadalmunk előtt
álló számos fontos kihívás kezelésére használja fel. Ez a
kutatás széles körben oszlik meg a karok és tanszékek
között (lásd az 1. ábrát és az A. függeléket). A
mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások fontos
részét képezik a Yorkban működő néhány szervezett
kutatási egységnek (ORU), köztük a Számítástechnikai
Innovációs Központnak;
a Föld- és Űrtudományi Kutatóközpont; a Digitális Írástudás
Kutatóintézet; Sensorium: Centre for Digital Arts and
Technology; és a Yorki Látáskutató Központ. A mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kutatás a York számos speciális
programjának is fontos részét képezi, beleértve az IP
Osgoode-ot, az Osgoode Hall Law School szellemi
tulajdonjoggal (IP) kapcsolatos jogi és technológiai
programját és az IP Innovációs Klinikát.
A kutatási témák az új, agyi ihletésű mesterséges
intelligenciarendszerek fejlesztésétől az intelligens városok,
a katasztrófavédelem, a vészhelyzeti tervezés és a
betegségek terjedési modelljeihez való alkalmazáson
keresztül az új jogi és kormányzási keretekig terjednek. A
kutatás és fejlesztés középpontjában olyan új generációs
intelligens és interaktív mesterséges intelligenciarendszerek
állnak, amelyek képesek szorosan és adaptívan
együttműködni az emberrel.
A Yorkban folyó mesterséges intelligencia-kutatás
összhangban van az egyetem kreativitásra, innovációra és
globális polgári szerepvállalásra helyezett hangsúlyával,
valamint azzal, hogy az egyetem vezető szerepet tölt be a
tudományági határokat átlépő kutatásokban. 4

York továbbra is hidakat fog építeni,
amelyek összekötik a mesterséges
intelligencia tudományos és
technológiai áttöréseit a kritikus
fontosságú alkalmazási területekkel.
a társadalmi igények kielégítésére,
miközben továbbfejlesztjük e
transzformatív technológia etikai,
jogi és irányítási dimenzióinak

Konkrét témák a
A Yorkban folyó mesterséges
intelligencia-kutatás a következőkre
terjed ki:
Műszaki alapok
• AI elmélet
• Gépi tanulás
• Mély tanulás
• Adatbányászat
Számítógépes megismerés
• Számítógépes látás
• Beszédfeldolgozás
• Természetes nyelvi feldolgozás
Egészség & Tudomány
• Számítógépes idegtudomány
• Epidemiológia
• Szerkezeti kémia
Mérnöki tevékenység
• Intelligens városok
• Vízgazdálkodási mérnöki tevékenység
• Katasztrófavédelem
Művészetek, média és design
• Vizualizáció
• Művészet és játék
• Számítási kreativitás
Filozófia
• Az elme számítógépes elmélete
• A mesterséges intelligencia etikája és
méltányossága
• Cyborg identitás és ügynökség
Törvény
• A mesterséges intelligencia irányítása,
etikája és méltányossága
• Adatpolitika és szellemi
tulajdon (IP)
• Felügyelet, magánélet és mesterséges
intelligencia
• AI-eszközök a szellemi tulajdonjoghoz
• EDI és a mesterséges intelligencia
emberi jogi kérdései

megértését.
4. Amint azt az egyetem stratégiai kutatási terve,
https://www.yorku.ca/research/strategic-research-plan-2018-2023/.
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York-i Intelligens rendszerek a fenntartható
városi mobilitásért (ISSUM) projekt.

A yorki kutatók kihasználták a közelmúltbeli,
mesterséges intelligenciára irányuló kutatási
finanszírozási lehetőségeket, köztük a Collaborative
Health Research Projects (CHRP) Special Call on
Artificial Intelligence, Health and Society (Mesterséges
intelligencia, egészség és társadalom) című felhívást.
Az alábbiakban a York kiválasztott karain és iskoláiban
folyó mesterséges intelligencia-kutatásokat mutatjuk be.
Ez a lista korántsem teljes, csupán ízelítőt kíván adni a
Yorkban folyó sokféle mesterséges intelligenciaprojektből.

LASSONDE MÉRNÖKI ISKOLA
Villamosmérnöki és
informatikai
tudományok
A legtöbb egyetemen a mesterséges intelligencia
kutatása az informatika, a villamosmérnöki és a
számítástechnikai tanszékekre összpontosul. A Yorkban
az informatika, a számítástechnika és a villamosmérnöki
tudományok a Lassonde School of Engineering keretében
működő Villamosmérnöki és Számítástechnikai
Tanszéken (EECS) találhatók. A tanszék honlapján
(http://eecs. lassonde.yorku.ca/specialization/artificialintelligence/) jelenleg 14 oktató szerepel AI-kutatóként.
Emellett az EECS kar számos tagja dolgozik szorosan
kapcsolódó kutatási területeken, beleértve a big data (10
oktató), a számítógépes látás (11 oktató), az
adattudomány (10 oktató) és a robotika (4 oktató)
területeit. Az EECS számos más, ezeken az
alapterületeken kívüli kutatója is alkalmaz mesterséges
intelligencia módszereket különböző témák, például
adatbázisok, kommunikáció és energiarendszerek
kutatásában.

Egyéb Lassonde osztályok
A mesterséges intelligencia más Lassonde-osztályok
kutatási tevékenységeiben is kiemelkedő szerepet játszik.
Ilyen például a városi hidrológiával kapcsolatos big data
kutatás (építőmérnöki tudományok), a 3D-s jelenetek
megértését célzó gépi tanulás (geomatikai mérnöki
tudományok) és az őssejtkutatás (gépészeti

Főbb kutatási projektek
A Lassonde központú vagy a Lassonde-hoz
szorosan kapcsolódó nagy közös kutatási
projektek közül soknak a mesterséges
intelligencia áll a középpontjában. Ezek közé
tartoznak a következők:
• NCRN (2018-2023)
Az NSERC 5,5 millió dolláros stratégiai
partnerségi támogatással finanszírozza az
NSERC kanadai robotikai hálózatát (NCRN).
A hálózat interaktív autonómia témáját
Michael Jenkin professzor (EECS, Lassonde)
vezeti.
• AGY (2016-2021)
Egy 4 millió dolláros Ontario Research
Fund - Research Excellence támogatással
létrehozták a Big Data Research,
Analytics and
Információs Hálózat (BRAIN) Szövetség,
amelyet Aijun An professzor (EECS,
Lassonde) vezet.
• ISSUM (2017-2022)
Egy 4 millió dolláros Ontario Research
Fund - Research Excellence támogatással
létrejött az Intelligens rendszerek a
fenntartható városi mobilitásért (ISSUM)
projekt, amelyet James Elder professzor
(EECS, Lassonde; pszichológia,
egészségügy) vezet.
• DAV (2015-2021)
Egy 1,65 millió dolláros NSERC-támogatás
létrehozta az NSERC CREATE képzési
programot az adatelemzés és vizualizáció
területén (DAV), amelyet James Elder
professzor (EECS, Lassonde; pszichológia,
egészségügy) vezet.
• DITA (2019-2025)
Az NSERC 1,65 millió dolláros támogatással

tudományok).
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Matematika & statisztika
Az Ipari és Alkalmazott Matematikai Laboratórium (LIAM)
kutatói a nem lineáris dinamikus matematikai modellek
és a nagyméretű adatok integrációjára összpontosítanak,
hogy valós alkalmazásokkal foglalkozzanak az ökológia, a
járványtan és az idegi dinamika területén. A LIAM kutatói
társalapítói és szponzorai a Big Data and Information
Analytics (BigDIA) című folyóiratnak és éves nemzetközi
konferenciának.

Fizika és csillagászat
A Fizikai és Csillagászati Tanszék kutatói a mesterséges
intelligencia segítségével próbálják megérteni az
információfeldolgozást a következő területeken
az emberi agy és az agy-gép interfészek megalkotása.
2019 októberében Joel Zylberberg fizikaprofesszort a
CIFAR Learning in Machines & Brains programjának
társult munkatársává nevezték ki.

Kémia
A számítógépes kémiai kutatások nagy dimenziójú
nemlineáris regressziós módszereket foglalnak
magukban, beleértve a kernel ridge regressziót, a helyi
lineáris regressziót és a neurális hálózatokat, valamint a
felügyelet nélküli klaszterezési és osztályozási
megközelítéseket. Fontosak a fejlett adatvizualizációs
technikák is.

AI a klinikai és hosszú távú
ellátást nyújtó létesítmények
robotfertőtlenítéséhez.

Együttműködés a CrossWing Inc.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
2016-ban egy 33 millió dolláros Canada First Kutatási
Kiválósági Alap hozta létre a Visiont: Tudomány az
alkalmazásokig (VISTA) kutatási programot a
Yorkban. A VISTA program mélyen interdiszciplináris,
erős mesterséges intelligencia- és idegtudományi
fókusszal. A VISTA-t vezérlő központi tudományos
kérdés a következő: "Hogyan lehet az idegi és/vagy
gépi rendszereket integrálni, hogy adaptív vizuális
viselkedést biztosítsanak valós körülmények között?".
A kutatás vezetője Doug Crawford, valamint a
törzskar nagyjából 40 százaléka az Egészségügyi
Karról érkezik. (Körülbelül egynegyedük
az EECS, a többi pedig az AMPD, a Science, a LA&PS és a
Glendon College).

kutató 1,9 millió dolláros háromoldalú támogatást kapott
a csecsemők fájdalmának értékelésére szolgáló
mesterséges intelligencia-módszerek fejlesztésére
irányuló kutatás finanszírozására.

A VISTA számos interdiszciplináris mesterséges
intelligencia együttműködéshez vezetett. A
pszichológia és az EGK kutatói például a mesterséges
intelligencia segítségével próbálják megérteni az
emberi tájékozódás alapjául szolgáló agyi
folyamatokat, és azt, hogy ezeket a folyamatokat
hogyan befolyásolja az életkorral kapcsolatos kognitív
hanyatlás.
2019 májusában Rebecca Pillai Riddell pszichológus
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OSGOODE HALL JOGI KAR
Számos kutatócsoport foglalkozik a mesterséges
intelligencia jogi dimenzióival, különösen a szellemi
tulajdonjoggal, az adatok tulajdonjogával, az
adatbányászattal, az irányítással és a hozzáféréssel,
magánélet, algoritmikus elszámoltathatóság,
webfejlesztés és jog, mesterséges intelligencia és a
nagyméretű adatok felhasználása, internetpolitika,
valamint e területek nemi vagy faji vonatkozásai.
További újonnan megjelenő területek közé tartoznak a
hazai és nemzetközi emberi jogok; a büntetőjogi és
üzleti szabályozás (pl. pénzügyi technológia és
szabályozás; "intelligens" szerződések; a mesterséges
intelligencia és a robotika jogi és etikai szabályozása;
valamint az információs és kommunikációs technológia
[IKT] szabályozása) és a jogi szolgáltatások jövője;
valamint a jogi oktatás és kutatás (pl. a
a prediktív technológiák alkalmazása az
igazságszolgáltatási rendszerben; az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, beleértve az
online, virtuális és távoli jogi szolgáltatásokat; a
hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatások;
szakmai felelősség; valamint mérőszámok, adatok és
a technológia értékelése a jogi oktatásban). Az Osgoode
IP Innovation Clinic kutatói nemrégiben egy
mesterséges intelligenciával működő chatbotot is
kifejlesztettek, amely szélesebb körben elérhetővé teszi
a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos információkat.

MŰVÉSZETI ISKOLA, MÉDIA,
ELŐADÁS ÉS DESIGN (AMPD)
Az AMPD számos oktatója, köztük két jelenlegi kanadai
kutatói szék (CRC) és egy korábbi CRC aktívan részt vesz
a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatási
gyakorlatában. A jelenlegi projektek közé tartozik az
alábbiak alkalmazása
mesterséges intelligencia a számítógépes zeneszerzésben
és az improvizált előadásban, mesterséges intelligencia
az interaktív művészeti installációkban és a
kiterjesztett/vizuális valóságban. A közös szempontok
között szerepel a számítógépes kreativitás, ami az emberi
kreativitás kiegészítését és a mesterséges rendszerek
autonóm kreativitását egyaránt jelenti, valamint a
mesterségesen intelligens rendszerek tágabb esztétikai és
társadalmi környezetbe való átültetése.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS
SZAKMAI KAR (LA&PS)
A mesterséges intelligencia számos LA&PS tanszék és
program, köztük a filozófia, a kognitív tudományok, a
politikatudomány, az informatikai iskola (ITEC), a
közpolitika és közigazgatás, valamint az igazgatási
tanulmányok egyik fő kutatási témája. Az LA&PS
oktatói fontos szakpolitikai hozzájárulásokat tesznek a
területen, kezdve az azzal kapcsolatos munkáktól
kezdve, hogy miként lehet az AI bevezetése
A mesterséges intelligencia az egészségügyben hatással
van a magánéletre és a tájékozott beleegyezésre,
egészen az autonóm járművek megfelelő etikai
képzéséig. Az AI & Society kutatási projektjei a
következőkkel kapcsolatosak: az elosztott megismerés
természete; gépi tanulás; a mentális állapotok
természete; tanulási folyamatok; autonóm gépek (pl.
járművek); kvázi autonóm és szociális robotok (pl.
katonák, gondozók); kiborgok; a technológia átalakító
jellege; egészségügyi etika; nagy adatfelügyelet és
magánélet; a közösségi média technológiai hatásai;
szuperintelligencia; dezinformáció; robotok jogai;
szakmai etika a robotok számára.
Mesterséges intelligencia kutatás és vállalkozások;
algoritmikus torzítások; és a munkaerő
automatizálásának gazdasági következményei.
A jelenlegi, külső finanszírozású mesterséges
intelligencia kutatási projektek különböző
alkalmazásokra összpontosítanak, beleértve a
vészhelyzeti és katasztrófaelhárítást, a mikrobiztosítást
és az élelmiszer-feldolgozást.

2020-ban az IP Innovation Clinic ügyfele, a
Skygauge Robotics 3,3 millió dolláros
kormányzati támogatást kapott
szabadalmaztatott dróntechnológiájára.
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AJÁNLÁSOK
TUDOMÁNYOS NÖVEKEDÉS
Az üzleti, jogi, társadalomtudományi és
bölcsészettudományi területen szerzett jó hírnevével
York jó helyzetben van ahhoz, hogy a következőkké
váljon
a mesterséges intelligencia társadalmi hatásainak
nemzetközi tudományos és kutatási vezetője. Ez a
jövőkép azonban csak akkor valósulhat meg, ha a York
a mesterséges intelligencia technikai alapjait érintő
kutatásait és tantervét is megerősíti. Ahhoz, hogy a
York komoly versenytárs legyen a mesterséges
intelligencia területén, több magasan képzett műszaki
AI-kutatót kell felvennie.
Ezt elsősorban a Lassonde School of Engineering
Villamosmérnöki és Számítástechnikai Tanszékének új
mesterséges intelligencia oktatóinak felvétele révén
érjük el, bár a mesterséges intelligencia technikai
kutatóinak felvétele más karokon (pl.
természettudományi kar) és
osztályok (pl. matematika és statisztika, fizika) tovább
erősítik ezt a műszaki alapot. A mesterséges
intelligenciával foglalkozó kutatók közötti
együttműködés fokozására irányuló intézkedések
a Lassonde School of Engineering és a
Természettudományi Kar hozzájárul ennek a műszaki
magnak a megerősítéséhez.
A munkacsoport azt is ajánlja, hogy a mesterséges
intelligencia oktatói létszámának bővítése során a
York kihasználja szakmai iskoláinak erős hírnevét,
beleértve a
A Schulich School of Business, amely most két innovatív,
mesterképzést kínál a mesterséges intelligenciára
összpontosító mesterképzésben, valamint az Osgoode
Hall Law School, amely vezető szerepet tölt be a
mesterséges intelligencia irányításával és szellemi
tulajdonjogával kapcsolatos ösztöndíjjal kapcsolatos
kutatásokban. Az egyetemnek ki kellene használnia a
bölcsészettudományok, a társadalomtudományok és a
képzőművészetek terén meglévő erősségeit is, hogy új
oktatókat vegyen fel, akik erős, a mesterséges
intelligencián alapuló kutatási programokkal
rendelkeznek, és amelyek a mesterséges intelligencia
etikájával és annak a társadalomra gyakorolt hatásaival
foglalkoznak.
Végül az egyetemnek arra kell összpontosítania, hogy a
mesterséges intelligencia kulcsfontosságú alkalmazási
területein - többek között az egészségügyben, a
közlekedési rendszerekben és a környezettudományban mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatókat vegyen
fel. Ezek a kutatók erősíteni fogják a különböző karok,
köztük az egészségügyi, természettudományos és
környezettudományi karok mesterséges intelligenciával

foglalkozó részlegét. Az új Markham-i kampuszra felvett
mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek
segítenek az egyetemnek a Markham technológiai
központban működő, mesterséges intelligenciára
összpontosító vállalatokkal való együttműködésben.

ÚJ SZERVEZETT KUTATÁSI EGYSÉGEK
Számos lehetőség kínálkozik az új, mesterséges
intelligenciára összpontosító szervezett
kutatóegységek (ORU-k) számára. Az alábbiakban
négy példát mutatunk be, és a York-i mesterséges
intelligencia közösség összefogásával kétségtelenül
további ötletek is születnek majd. Ezek az ORU-k
igazodnak a társadalmi és intézményi prioritásokhoz,
miközben kiegészítik a meglévő ORU-k, például a
Digitális Írástudás Kutatóintézet és a Látáskutató
Központ tevékenységeit.
A munkacsoport azt ajánlja, hogy legalább az egyik
új mesterséges intelligenciával foglalkozó ORU
legalább az új Markham kampuszt vonja be annak
érdekében, hogy a Markham technológiai központban
teljes mértékben részt vegyen a mesterséges
intelligenciára összpontosító iparban.

AI A TÁRSADALOMÉRT
A mesterséges intelligencia technológiák számos

fontos probléma megoldására és a társadalom széles
körű javára lehetnek alkalmasak. Ezen előnyök
eléréséhez az alapvető számítási és matematikai
kutatásoknak a mérnöki, tudományos, egészségügyi,
jogi, üzleti és egyéb területeken történő konkrét
alkalmazásaihoz kell kapcsolódniuk. A mesterséges
intelligenciával kapcsolatos technológiák
elfogadásának jelentős akadályai és kockázatai is
vannak, ideértve a méltányosság, a méltányosság, a
magánélet, az adatok és a szellemi tulajdonjogok
irányításának és tulajdonjogának kérdéseit.

Az AI for Society ORU összehozza az
AI számítási és matematikai
alapjainak kutatóit az AIalkalmazások kutatóival, a műszaki,
egészségügyi, jogi és üzleti
alkalmazások szakértőivel, valamint
az AI társadalmi hatásait vizsgáló
jogi, társadalomtudományi és
filozófiai szakemberekkel.
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INTELLIGENS VÁROSOK /
MOBILITÁS
A mesterséges intelligencia át fogja alakítani a városok
működését, és a Lassonde-ban folyó és tervezett
kutatások (pl. ISSUM) hozzájárulnak ehhez a
forradalomhoz. Ahhoz azonban, hogy ezeket a
változásokat a közjó irányába tereljük, nemcsak a
műszaki AI-kutatókra, hanem társadalomtudományi,
egészségügyi, üzleti, jogi, humán és képzőművészeti
kutatókra és tudósokra is szükség lesz. Yorkban már
működik a City Institute (CITY), egy szervezett
kutatóegység, amely a társadalom- és
bölcsészettudományok várostudományokkal foglalkozó
kutatóit tömöríti. A CITY-vel szorosan együttműködhetne
az intelligens városok és a mobilitás kutatásában egy új,
mesterséges intelligenciával és intelligens városokkal /
városi mobilitással foglalkozó ORU, amely a műszaki és
természettudományok, valamint az üzleti és jogi
tudományok kutatóit vonzza.

SZOCIÁLIS ROBOTOK
York ad otthont az NSERC kanadai robotikai hálózatának
interaktív autonómia témakörének, a látáskutató
központnak és a Vision: Science to Applications
(Tudomány az alkalmazásokig) programban. Ezek
együttesen képezhetik a szociális robotokkal kapcsolatos
új, összehangolt kutatási erőfeszítések technikai alapját.
A terület legérdekesebb kérdései azonban a következők
nem technikai jellegűek, hanem inkább az emberi
egészséggel és pszichológiával kapcsolatos lehetőségekre
és kihívásokra, valamint azokra a társadalmi, etikai és
jogi tényezőkre vonatkoznak, amelyek akkor merülnek
fel, amikor a robotok elkezdenek szorosan
együttműködni az emberekkel az otthonukban és a
gondozási intézményekben. A mesterséges
intelligenciával és szociális robotokkal foglalkozó új ORU
lehetőséget biztosít a kutatók számára a tudományágak
közötti átjárásra.

határokat, hogy megértsük, a szociális robotok hogyan
lehetnek pozitív hatással a mindennapi életre,
különösen a tartós ápolásra szorulók számára.

ETIKA AZ INNOVÁCIÓBAN ÉS A
FELTÖREKVŐ TECHNOLÓGIÁKBAN
A mesterséges intelligencia finanszírozási lehetőségei
egyre inkább a javasolt kutatás etikai, jogi és társadalmi
következményeihez kötődnek. Ez az új ORU lehetővé
teszi a York számára, hogy jobban megszervezze,
összekapcsolja és népszerűsítse az innovatív és újonnan
megjelenő technológiák etikájával kapcsolatos kutatási
szakértelmét az egész egyetemen. Az élvonalbeli
szakpolitikai elképzelések intézményi platformjának
biztosításán túl ez az ORU lehetőséget teremt és támogat
majd az oktatásra (pl. előadások és hálózati
rendezvények tervezése és támogatása révén) és a
tudományágak közötti együttműködésre. Ez az ORU
tovább erősíti a York-i egyetem elkötelezettségét az
iránt, hogy az etikát a kutatásban és az innovációban az
első helyre helyezze.

John Tsotsos professzorral (Kiváló kutatóprofesszor,
a Számítógépes Látás Kanadai Kutatói Tanszék és
VISTA-tag), Raghavender Sahdev és Bao Xin Chen
diákokkal közösen építettek
díjnyertes vizuálisan irányított mobil robotika konkrétan egy olyan személykövető robot,
amely képes vizuális információkat befogadni,
majd azok alapján cselekedni.
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KARI TOBORZÁS
ÁLLAPOTI JELENTÉS
A dékánokkal közvetlenül konzultáltak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos felvételi tervekről. Az egyes karok
egyedi munkaerő-felvételi tervekkel és kihívásokkal rendelkeznek, amelyeket az alábbiakban emelünk ki

LASSONDE MÉRNÖKI ISKOLA
A mesterséges intelligencia központi szerepet játszik a
kutatásban, az oktatásban és a tanulásban a Lassondeon. Miközben az iskola igyekszik terjeszkedni ezen a
területen, számos kihívással kell szembenéznie. Az
iskola több vezető AI-kutatóját a magánszektor AIlaboratóriumai vették fel, és szabadságot vettek ki a
Yorkból (bár néhányan visszatértek).
Az új oktatók felvétele a mérnöki tudományok területén
a mesterséges intelligencia kutatói számára is rendkívül
versenyképes.

A Vector Institute for AI hét yorki professzora közül
hatan a Lassonde Villamosmérnöki és
Számítástechnikai Tanszéken dolgoznak (Michael
Brown, Marcus Brubaker, Kosta Derpanis, James
Elder, Hui Jiang és Ruth Urner).
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

AMPD

Dr. Joel Zylberberberget 2019-ben a fizika és
csillagászat adjunktusává nevezték ki. Dr. Zylberberg
elméleti idegtudós, aki a mesterséges intelligenciát az
agy megértésére és agy-gép interfészek létrehozására
használja. A Kanadai Tudományos Akadémia társult
tagja.
Institute for Advanced Research és a Vector Institute for
AI társult oktatója.

A Számítástechnikai Művészeti Tanszék a kiegészítési
tervében első prioritásként egy mesterséges
intelligenciával kapcsolatos oktatói álláshelyet javasolt a
"Számítógépes kreativitás, mesterséges intelligencia a
számítástechnikai művészetekben" témában. Az AMPD
kifejezte érdeklődését további mesterséges
intelligenciával kapcsolatos felvételek iránt.

Az adattudomány, a mesterséges intelligencia és a gépi
tanulás jelenleg kiemelt fontosságú felvételi területek a
Matematika és Statisztika Tanszék számára, és a
csillagászat és a nagyenergiájú fizika területén a
jövőbeli felvételek valószínűleg mesterséges
intelligenciával kapcsolatosak lesznek.
A számítógépes kémia (pl. biomolekulák,
molekuladinamika) alkalmaz mesterséges intelligencia
módszereket, és ezen a területen lehetőség van a
bővülésre.

LA&PS

SCHULICH ÜZLETI ISKOLA
Schulich nemrégiben felvett egy adattudóst, és reméli,
hogy a közeljövőben két új oktatót vehet fel a
mesterséges intelligenciával kapcsolatos területeken.

Az Informatikai Iskola a közelmúltban nevezte ki Manar
Jammát adjunktusnak. Ő a hálózati funkció virtualizáció
és a felhőalapú számítástechnika adatelemzési
technikáinak és gépi tanulási modelljeinek szakértője.
A Politikatudományi Tanszék a közelmúltban vette fel
Jennifer Pybus-t asszisztens professzornak és 2.
szintű CRC-nek. A mesterséges intelligencia
technológiákkal kapcsolatos megélt tapasztalatainkat
alkotó anyagi és reprezentációs tárgyakkal, valamint a
programozott reklámozás kontextusában a
mesterséges intelligenciával kapcsolatos, polgári
szemléletű, megmagyarázható megközelítés
megteremtésének követelményeivel foglalkozik.
A Filozófia Tanszék 2019-ben vette fel Oisín Deery-t
tanársegédként. Dr. Deery elnyerte a
DECRA (Discovery Early Career Researcher Award) az
Ausztrál Kutatási Tanács által 2019 novemberében az
ügynökséggel és a mesterséges intelligenciával
kapcsolatos projektre. A tanszék jelenleg is felvételt
hirdet a mesterséges intelligencia etikájával foglalkozó
adjunktus pozíciójába.

OSGOODE HALL JOGI KAR
Az Osgoode Hall Law School nemrégiben felvett egy
Tier 2 CRC oktatói állást az innováció, jog és
társadalom területén. A 2022 januárjában az Osgoodehoz csatlakozó Valerio De Stefano professzor
munkajogász, akinek kutatásai olyan területekre
terjednek ki, mint a mesterséges intelligencia és a
munka, az algoritmikus menedzsment, valamint a
digitalizáció és a társadalom.

AJÁNLÁSOK
A York versenyképességének fenntartásához és
fokozásához a mesterséges intelligencia területén
stratégiai tervre van szükség a karok megtartására és
toborzására. A tervnek foglalkoznia kell a mesterséges
intelligenciával foglalkozó oktatókkal kapcsolatos egyedi
kihívásokkal, beleértve az iparágból történő példátlan
fejvadászatot, az egyetemi és az ipari fizetések
versenyképességét, a kutatás finanszírozását és a
források biztosítását.
E kihívások leküzdése érdekében a tervnek olyan
mechanizmusokat kell tartalmaznia, amelyek
megkönnyítik az egyetemi és az ipari vállalatok közötti
közös kinevezéseket, az egyetemi és ipari kutatási
együttműködéshez szükséges nagyobb mértékű tanítási
szabadságot, versenyképesebb fizetéseket és a
házastársak felvételét. További eszközök, amelyeket meg
kell vizsgálni, a következők: a mesterséges
intelligenciával foglalkozó Yorki kutatói tanszék kijelölése
és az iparral való együttműködés egy mesterséges
intelligenciával foglalkozó alapítványi tanszék létrehozása
érdekében. Az iparral való együttműködést potenciálisan
pozitív (de nem elengedhetetlen) hozzájárulásként be
lehet építeni az egység standardjaiba a kinevezés és
előléptetés során. Meg kell vizsgálni a Lassonde és a
Schulich School of Business közötti keresztkinevezések
lehetőségét a nagy adatmennyiségek területén, valamint
a Matematika és Statisztika Tanszék
(természettudományok) közötti keresztkinevezések
lehetőségét a mesterséges intelligencia matematikai
alapjaival kapcsolatban.
Jelenleg 101 ontariói oktatót neveztek ki a Vector
Institute for AI társult tagjává. A munkacsoport azt
ajánlja, hogy a York tervezzen felvételt, hogy a Yorki
Vector Kar tagintézményeinek számát hétről 14-re
megduplázza. Ez növelni fogja York ismertségét a
mesterséges intelligencia kutatói közösségében.
A munkacsoport azt javasolja, hogy az új Markham
Centre Campus számára AI-kutató professzorokat
vegyenek fel, hogy támogassák a kutatási
együttműködéseket és a gyakornoki lehetőségeket a
Markham technológiai központban működő AI-központú
vállalatokkal.
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ÁLLAPOTI JELENTÉS
SPACE

DATA

A Yorkban jelenleg folyó mesterséges intelligenciakutatás szétszóródott a Keele campuson (1. ábra), és
nincs olyan központi központ, ahol az oktatók vagy a
hallgatók összegyűlhetnének. A yorki mesterséges
intelligenciával kapcsolatos tevékenységek ilyen
széttagoltsága csökkenti a szintetizálási lehetőségeket
az interdiszciplináris együttműködésekben és a
közösségépítésben, és csökkenti azt a hatást, amelyet a
yorki mesterséges intelligencia gyakorolhat az
egyetemre és a szélesebb közösségre.

A York nemrégiben kiadott, a digitális egyetem felé
irányuló informatikai stratégiai terv a nagyméretű adatok
elhelyezésével foglalkozik, és egy központi adattárház
létrehozását és kezelését irányozza elő. Ez fontos az
adatok pontossága és irányítása szempontjából,
beleértve a szellemi tulajdonjogot, az adatvédelmet és a
kiberbiztonságot. Jogi téren az IP Osgoode már dolgozik
ezeken a kérdéseken a vezető egyetemi központokkal,
köztük a CodeX-szel együtt: Stanford jogi informatikai
központja és a Harvard Egyetem Berkman Klein Center
for Internet and Society.

SZÁMÍTÁS
York decentralizált számítástechnikai infrastruktúrával
rendelkezik. A York azonban tagja a Shared
Hierarchical Academic Research Computing
Networknek (SHARCNET), amely a Compute Canada
nemzeti nagy teljesítményű számítási platform tagja. A
SHARCNET eredetileg hagyományosabb
szuperszámítógépes erőforrásokat biztosított, de ma
már jelentős GPU-számítási erőforrásokat kínál,
amelyek hasznosak a mélyhálózati kutatásokhoz.
Kutatásai során a munkacsoport megállapította, hogy
a York-i AI-kutatók a SHARCNET GPU-erőforrásait
nehezen hozzáférhetőnek és nehézkesnek tartják,
ezért inkább a saját helyi munkaállomásuk GPU-jaira
támaszkodnak. Lehetséges azonban, hogy a
SHARCNET-erőforrásokhoz való hozzáféréssel
szembeni vonakodás egy része az ismeretlenségből
vagy elavult tapasztalatokból ered.

ROBOTIKA
Michael Jenkin York-i professzor vezeti az új kanadai
robotikai hálózat interaktív autonómia témakörét. A
létesítmény székhelye a Sherman
Egészségtudományok épületében található, és
számos kihelyezett állomást tart fenn a Keele
kampuszon.
Az LA&PS kutatóközösségen belül nagy érdeklődés
mutatkozik egy olyan központi laboratórium létrehozása
iránt, amely a szociális robotok kutatására szolgálna, és
amely támogatná a mesterséges intelligencia otthoni és
munkahelyi használatának társadalmi és etikai
következményeit vizsgáló kutatók munkáját.

A következő lépések megtételében York a Simon Fraser
Egyetemet ajánlhatja, amely már rendelkezik egy nagy
adatgyűjtési kezdeményezéssel
(http://www.sfu.ca/big-data), amely a következőket
tartalmazza:
• big data tanácsadási szolgáltatás
(amely magában foglalja a fejlett kutatási
számítástechnikát, az adatvizualizációt, a digitális
humán tudományok támogatását és a kutatási
adatok kezelését)
• workshopok és rendezvények
• tudományos programok
• partnerségek

TÉR ÉS
INFRASTRUKTÚRA
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1. ábra. A Yorkban (Keele campus) folyó mesterséges intelligencia kutatási tevékenység klaszterei.
A legenda jelzi az épület nevét, valamint az ott működő kart, tanszéket vagy kutatási tevékenységet.

A

B

C

D
F

E

G

H
A Sherman
- CVR, robotika
B Bergeron
- Mérnöki
tevékenység

C Petrie
- Geomatika
D Osgoode Hall
-jog, IP Osgoode,
IP Innovációs
Klinika

E Lassonde
- EECS, CVR, VISTA
F Ross
- Filozófia

G Goldfarb
- AMPD
H Schulich
- Üzleti
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AJÁNLÁSOK
SPACE
A modern kutatás egy intenzíven szociális
tevékenység, és a tér kialakítása, amelyben a
kutatók a
A potenciális szinergiák megvalósítása
szempontjából kulcsfontosságú, hogy a különböző
szakterületek együttműködjenek. 5Ez
különösen fontos, ha a York AI-stratégia a
számítástechnikai, matematikai, természettudományos
és egészségügyi kutatók közötti interdiszciplináris
együttműködésre összpontosít a fontos alkalmazási
területeken, valamint a következőkre
a mesterséges intelligencia és társadalom társadalmi,
etikai, jogi és irányítási dimenzióival foglalkozó kutatók.
Ez a hallgatók képzését szolgáló interdiszciplináris
tantervek támogatása szempontjából is fontos lesz.
a mesterséges intelligencia technológiák technikai és
társadalmi dimenzióit mind alap-, mind
mesterképzésben. Végezetül pedig az AI@York névvel
fémjelezhető fizikai tér fontos szerepet fog játszani
abban, hogy Yorkot a mesterséges intelligencia
kutatásának és oktatásának központjává tegyük és
népszerűsítsük.

Mindezek miatt a munkacsoport azt
ajánlja, hogy az egyetem indítson el
egy mesterséges intelligenciára
vonatkozó űrtervet, amely a
következőkkel egészül ki
a különböző tudományterületekről
érkező mesterséges intelligenciakutatók összefogására és a
mesterséges intelligencia területén
végzett egyetemi és főiskolai
hallgatók interdiszciplináris
képzésének előmozdítására
összpontosít.

Egy másik példa erre, hogy az innovatív Bergeron
Centre for Engineering Excellence a Lassonde School
of Engineering láthatóságát és hírnevét növelte.
Az új mesterséges intelligencia-létesítményeknek
laboratóriumi és irodahelyiségeket kell biztosítaniuk a
Lassonde School of Engineering jelenlegi és jövőbeli
mesterséges intelligencia-kutatói számára, erősítve York
hírnevét, mint a műszaki alapok vezetője.
a mesterséges intelligencia. Ezeknek a létesítményeknek
a többi kar és iskola kutatóinak is helyet kell adniuk,
akik a mesterséges intelligencia alkalmazásaival,
valamint az üzleti, menedzsment, jogi, etikai és
társadalmi dimenziókkal kapcsolatos kutatásokat
folytatnak.
a mesterséges intelligencia. A szociális robotok
kutatására szolgáló központi laboratórium létrehozása
például megkönnyíti a gépi tanulás, a számítógépes
látás, a robotika, az egészségügy, a pszichológia, a
kineziológia és a társadalomtudományok kutatói közötti
együttműködést, és fontos alkalmazásokhoz vezet a
klinikai és ipari ágazatokban. Ez összhangban van a
York-i elképzeléssel, amely szerint a mesterséges
intelligencia tudományos és technológiai áttöréseit
kritikus társadalmi szükségleteket kielégítő alkalmazási
területekkel kell összekapcsolni, miközben az átalakító
technológia etikai, jogi és irányítási dimenzióinak
megértését is javítani kell.
Az új létesítményeknek teret kell biztosítaniuk a
nyilvánosság bevonására, beleértve a kutatás
bemutatására szolgáló területeket és egy szemináriumi
teret, amely megkönnyíti a köz- és magánszektorbeli
partnerekkel, valamint a tágabb torontói mesterséges
intelligencia közösséggel való együttműködést.
A munkacsoport megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencia
jelenleg központi szerepet játszik a

a közvélemény, ami arra utal, hogy lehet, hogy a fejlesztés
(donor) lehetőségek York számára. Valóban, egy 100 millió
dolláros
helyiségeket. Ez a fizikai alapozás nagyban hozzájárult
A munkacsoport úgy véli, hogy ez a terv fel fogja
ahhoz, hogy a
gyorsítani és növelni fogja a Yorkban folyó mesterséges
33 millió dolláros Canada First Research Excellence Fundintelligencia-kutatás ismertségét. Összehasonlítható a
díj, amely 2016-ban a Vision létrehozásához vezetett:
York-i interdiszciplináris Látáskutató Központ (CVR)
Science to Applications (VISTA) programhoz, valamint
növekedésével és sikerével.
ahhoz, hogy a CVR a látáskutatás egyik vezető és
A CVR számára 2000-ben (Lassonde-épület) és 2010legismertebb központjává vált a világon.
ben (Sherman-épület) hoztak létre központi

2019 márciusában bejelentették, hogy a Torontói
Egyetemen létrehozzák a Schwartz-Reisman Institute
for Technology and Society (Schwartz-Reisman
Intézet a Technológiáért és a Társadalomért) nevű
intézményt. Bár a Torontói Egyetem e
kezdeményezésének egyik fő fókusza a biomedicina,
a társadalom számos más dimenziója is létezik, ahol
a mesterséges intelligencia

jelentős hatást gyakorolnak, beleértve a szociális
robotokat, a városi mobilitást és a technológiák etikáját.
Az AI@York tértervet adományok bevonására és az
alábbiak megfogalmazására kell használni.
A mesterséges intelligencián alapuló Kanadai Innovációs
Alapítvány (CFI) javaslatai, amelyek ezeken és más, más
intézményekben esetleg kevesebb figyelmet kapó
hatásterületeken alapulnak.

5. Lásd például: R. N. Goldstein, "Architetural Design and the Collaborative Research Environment", Cell 127 (2006): 243-46. Lásd még Liam Mitchell,
"Space Force: Can the Design of Research Space Facilitate Collaboration?" (A kutatási terek kialakítása elősegítheti az együttműködést? UofTNews,
2018. szeptember 24,
https://www.utoronto.ca/news/space-force-can-design-research-space-facilitate-collaboration;
Amy Adams, "Building Collaboration", Stanford News, 2015. december 14., https://news.stanford.edu/features/2015/clark/;
David L. Chandler, "An Open, Collaborative Space", MIT News, 2010. március 11., https://news.mit.edu/2010/media-lab-research.
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Rendering a
York Markham Campus

YORK KEELE &
YORK MARKHAM:
KÉT SZOROSAN
ÖSSZEKAPCSOLT AI
HUB
A fenti célok elérése érdekében a
munkacsoport azt javasolja, hogy a
York két, egymással szorosan
összefüggő mesterséges
intelligencia központot hozzon létre:
egyet a keele-i campuson, egyet
pedig az új Markham campuson.

Az új keele-i campus AI
központja elengedhetetlen a
jelenlegi AI-kutatásban rejlő
lehetőségek teljes
kiaknázásához
és tanterv a Yorkban - hogy jobban
összekapcsolja a különböző karok
meglévő tevékenységeit, és
pozícionálja az egyetemet a jövőbeli
interdiszciplináris tudományos
programozás és a nagyszabású,
multidiszciplináris kutatási
együttműködési programok
számára.
A keele-i campus mesterséges intelligencia központjának
természetes otthona a jelenleg tervezés alatt álló új
mérnöki és tudományos épület. Ez egy nagy épület lesz
(legalább 225 000 négyzetméter), amely más
tudományos, műszaki és egészségügyi épületek közvetlen
közelében helyezkedik el. A jelenlegi javaslat alapja
a Társadalom 5.0 és a fenntartható fejlődés kapcsán,
amelyben a mesterséges intelligencia központi szerepet
játszik. A munkacsoport azt ajánlja, hogy a York az
épület egy részét a kutatásnak szentelje.
(beleértve egy vagy több új mesterséges intelligenciával

[Hitel: Diamond Schmitt Architect]

A keele-i kampuszon folyó mesterséges intelligenciakutatás szinergiája mellett a keele-i mesterséges
intelligencia központ a York-i mesterséges intelligencia
kapujaként fog szolgálni a Toronto belvárosában lévő
partnerek, például a Vector Institute for AI és a University
Health Network, valamint a Vaughanban lévő partnerek,
például az új Cortellucci Vaughan Hospital a Vaughan
Healthcare Centre Precinctben, ahol a York az előzetes
tervek szerint kutatási és képzési programokat hoz létre az
egészségügyi informatikában.
A munkacsoport azt ajánlja, hogy a Keele campus
központja mellett a York az új Markham campus egy
részét a mesterséges intelligencia kutatására (beleértve
egy vagy több új AI ORU számára kialakított helyet), az
oktatásra, a vállalkozói tevékenységre és a nyilvános
szerepvállalásra szánja. A munkacsoport megjegyzi, hogy
az új kampuszhoz hozzájáruló mind a négy kar (LA&PS,
AMPD, Lassonde és Science) jelentős mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kutatásokkal rendelkezik.

tantervi és kutatási tevékenység.
foglalkozó műtárgyakkal foglalkozó ORU számára kialakított
helyet), az oktatás, a vállalkozói szellem és a közszereplés
területén
az AI & Society (mesterséges intelligencia és társadalom).
A Lassonde és a Természettudományi Kar bevonása
katalizálni fogja a két kar kutatói közötti mesterséges
intelligencia együttműködéseket. A mesterséges
intelligenciával foglalkozó oktatási és kutatási helyiségek
integrálása közelebb hozza az egyetemi hallgatókat a
mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatási
tevékenységekhez, javítva ezzel képzési tapasztalataikat.

Ennek a központnak különös
hangsúlyt kell fektetnie a
Markham technológiai
központban működő
mesterséges intelligenciával
foglalkozó vállalatok
bevonására.
együttműködésen alapuló kutatás,
szakmai gyakorlatok, szakmai és

mikro-kreditációs programok a
mesterséges intelligencia területén,
valamint együttműködés a YSpace
Markham és a Keele campuson
működő IP Innovation Clinic
programmal a yorki start-up
vállalkozások támogatására a
mesterséges intelligencia területén.
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Az új campus földszintjén egy nyilvános galériát is
kialakítanak, amely részben a York-i mesterséges
intelligencia kutatásának bemutatóhelyéül szolgálhat.
A keele-i és a markhami mesterséges intelligencia
központok közötti szoros összeköttetést rendszeres,
kényelmes ingajáratokkal (már tervben) és a "féreglyuk"
portálhoz hasonló, korszerű telekonferenciaberendezésekkel lehet fenntartani.
virtuális kapcsolat az MIT és a Stanford egyetemek
munkatársai és diákjai számára. 6
Mindkét mesterséges intelligencia központ
létrehozásához időre van szükség. Az új Markham
Centre Campusban 2023 őszén nyílnak meg a kapuk,
míg az új Engineering &
A Yorkban a tudományos épület építését jelenleg a
2025-2028-as időszakra tervezik. A munkacsoport azt
ajánlja, hogy a munkacsoport az említett létesítmények
átmeneteként a Keele kampuszon keressen olyan
ideiglenes helyiségeket, amelyek ideiglenes otthont
adhatnak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos
kezdeményezéseknek, például új műtőegységeknek és
tudományos programoknak.

SZÁMÍTÁS
A York-i AI-kutatókkal folytatott interjúk alapján a
munkacsoport biztos abban, hogy középtávon a York-i
AI-számítások nagy része helyi GPU-kat fog igénybe
venni. Bár ezeket általában az egyes kutatók
vásárolhatják meg, van lehetőség a számítási
erőforrások megosztására a York-i laboratóriumokon
belül és a kutatási egységek között, és a munkacsoport
azt javasolja, hogy ezt a lehetőséget vizsgálják meg.
A mélytanulási modellek törékenyek lehetnek,
szoftverfüggőségek és inkompatibilitások lassítják a
kutatás előrehaladását a szoftverrendszerek fejlődése
során. A számítástechnikai erőforrások összevonásának
egyik előnye lehet olyan szakértő személyzet
alkalmazása, amely segítheti a York-i kutatókat a
verziókezeléssel, a mélytanulási szoftverkörnyezetek
közötti leképezéssel, a GPU-hardverre való optimális
leképezéssel és a programozási támogatással kapcsolatos
technikai kérdésekben. A munkacsoport azt javasolja,
hogy az egyetem vizsgálja meg ezt a lehetőséget.
A technikai mesterséges intelligencia oktatásához és
tanulásához GPU-erőforrásokra van szükség. Bár jelenleg
ez elsősorban a végzős hallgatók körében jelent
problémát, ahogy az AI-képzés átkerül az
alapképzésekbe, a GPU-számítás iránti igény ott is
növekedni fog. A munkacsoport azt ajánlja, hogy az
egyetem kezdje meg a GPU-technológiába történő
nagyobb beruházások tervezését oktatási célokra. Az
egyetemnek azt is meg kellene vizsgálnia, hogy
megfelelő technikai személyzet esetén ezeket az
erőforrásokat produktívan meg lehetne-e osztani a
kutatókkal.
E helyi számítástechnikai megoldások fejlesztése során a
munkacsoport azt javasolja, hogy az egyetem
ösztönözze a York-i mesterséges intelligenciával
foglalkozó kutatókat arra, hogy jobban megismerjék a
SHARCNET mesterséges intelligencia számítási
erőforrásait, hogy a kutatók kihasználják ezt a fontos
erőforrást, amikor az egy projekt szempontjából ésszerű.

6. https://engineering.stanford.edu/news/wormhole-connects-stanford-and-mit
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TANÍTÁS ÉS
TANULÁS
ÁLLAPOTI JELENTÉS
Az egyetem egészére kiterjedő tantervi felmérés 87 mesterséges intelligenciával kapcsolatos kurzust azonosított (B.
függelék). Ezek körülbelül 40 százalékát a Lassonde School of Engineering, 30 százalékát pedig a Schulich School of
Business kínálja. További 15 százalékot a Lassonde és az AMPD közösen kínál a York Digital Media programján
keresztül. Különböző mesterséges intelligenciával kapcsolatos kurzusokat kínál az LA&PS, az Osgoode Hall Law School
és az Egészségügyi Kar is.

LASSONDE MÉRNÖKI ISKOLA

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A Lassonde School of Engineering számos
mesterséges intelligenciával kapcsolatos technikai
kurzust kínál mind alap-, mind mesterképzésben,
különösen a Villamosmérnöki és Számítástechnikai
Tanszéken (EECS). A témakörök között szerepel a
mesterséges intelligencia és a gépi tanulás elmélete
és gyakorlata, a számítógépes látás, a robotika, a
természetes nyelvek
feldolgozás és adatbányászat. Az EECS emellett a BA és
BSc Computer Science Honours programok keretében
intelligens rendszereket is kínál. Számos alap- és
mesterképzésben részt vevő hallgató diplomamunkája
foglalkozik mesterséges intelligenciával.

A Matematika és Statisztika Tanszék számos olyan
kurzust kínál, amelyek a mesterséges intelligencia
tanulásának és kutatásának alapját képezik. Az
alapképzés szintjén például a lineáris optimalizálás, a
nemlineáris optimalizálás és a sztochasztikus
folyamatok kurzusai tartoznak ide. Graduális szinten az
adattudomány és a modern optimalizálás témakörében
vannak releváns kurzusok. A matematika és statisztika
MA-program jelenleg adattudományi szakirányt kínál,
és a tanszék jelenleg javaslatot tesz egy új,
adattudományi BSc/ BA és Honors Minor BSc/BA
szakirányra.

2018-ban az EECS graduális programja létrehozta az
Informatika, mesterképzés mesterképzési szakirányú
informatikai szakirányt.
Ezt a 20 hónapos programot a Vector Institute for AI
hagyta jóvá és támogatja. Ez nem szakdolgozat-alapú
program. Ehelyett a hallgatók hat kurzust vesznek fel,
amelyek közül legalább öt a mesterséges intelligencia
területéhez tartozik, és teljesítik a következőket
gyakorlati mesterséges intelligencia kutatási
projekt egy magán- vagy közszektorbeli partnerrel
együttműködve. A végzettek ideális helyzetben
vannak ahhoz, hogy számos ágazatban sikeresen
alkalmazzák
az AI-módszereket.
A program lassan
növekszik: 2018-ban két diákot vettek

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

fel, 2019-ben ötöt, 2020-ban pedig hetet. A program
2021-ben 10 és 15 diák felvételét tervezi. A kereslet
nagy: tavaly 167 jelentkezés érkezett a programra (6
hazai és 161 külföldi).

Az Egészségpolitikai és Menedzsment Iskola jelenleg
javaslatot készít elő az egészségügyi menedzsment és
az egészségügyi adatelemzés új területére, valamint
az egészségügyi informatika új szakmai mesterképzési
programjára.
az Egészségügyi Graduális Programon belül. Ezek a
kezdeményezések a mesterséges intelligenciával
kapcsolatos egészségügyi kutatások és tantervi programok
jövőbeli bővítéséhez vezethetnek.
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SCHULICH ÜZLETI ISKOLA
A Schulich School of Business most két mesterképzést
kínál a mesterséges intelligenciával kapcsolatos
mesterképzésre, amelyet a
Vector Institute for AI: a Master of Business Analytics
(MBAN) és a Master of Management in AI (MMAI).
Az MBAN az első ilyen jellegű program Kanadában,
amely egy 12 hónapos, teljes munkaidős program,
amely egy olyan analitikai tanácsadói projektben
csúcsosodik ki, amelyben a hallgatók két félévet
töltenek valódi adatokkal a közösség szolgálatában.
A valós "nagy adatversenyek" tükrében a diákok
gyakorlati, problémaorientált elemzési projektet
hajtanak végre, és alkalmazható üzleti megoldásokat
dolgoznak ki. A program befejezésekor minden Schulich
MBAN-hallgató megkapja a hőn áhított SAS™
(statisztikai elemző szoftver) tanúsítványt.
A 12 hónapos, teljes munkaidős MMAI-t úgy
tervezték, hogy megfeleljen az olyan szakemberek
iránti növekvő igénynek, akik rendelkeznek a
következő készségekkel és képességekkel
fejlett alkalmazott tudás a mesterséges intelligenciával
kapcsolatos alkalmazások és technológiák
kifejlesztéséhez, értékeléséhez, finomításához és
megvalósításához. A magával ragadó tanterv technikai
alapokat kínál a természetes nyelvi feldolgozás, a
számítási módszerek és a modellezés terén, alapvető
üzleti ismeretekkel párosítva. A hallgatók a kritikusan
fejlődő etikai környezetet fedezik fel, miközben a
mesterséges intelligencia olyan erkölcsi témáival
szembesülnek, mint az algoritmikus elfogultság, az
adatvédelem és az intelligens ügynökök autonómiája. A
mesterséges intelligencia tanácsadói projekt lehetőséget
nyújt a hallgatóknak, hogy egy jelentős üzleti problémát
oldjanak meg egy mesterséges intelligencia-központú
megközelítés megtervezésével.

Mindkét projekt során a hallgatók a Deloitte Cognitive
Analytics and Visualization Lab legmodernebb berendezését
használják.
egy ügyfélszervezet számára megoldás nyújtása, közvetlenül
együttműködve az iparági érdekelt felekkel.

Deloitte Kognitív analitika és vizualizáció laboratórium
a Yorki Egyetem Schulich School of Businessben:
A laboratórium fejlett platformjai lehetővé teszik a
diákok és kutatók számára, hogy felfedezzék a
prediktív analitika, a természetes nyelvi
feldolgozás, a gépi tanulás, a mesterséges
intelligencia és a vizualizáció terén elért
eredményeket.

OSGOODE HALL JOGI KAR
Az Osgoode számos innovatív kurzust kínál a
mesterséges intelligencia aspektusairól,
valamint egy kifejezetten a mesterséges
intelligenciával foglalkozó kurzust, amely olyan
kérdésekkel foglalkozik, mint a mesterséges
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intelligencia hatása a demokráciára, a nemzetközi
jogra és a pénzre, a fizetésekre és a kriptovaluták. A Szellemi tulajdon és technológia intenzív
program a mesterséges intelligencia és a nagyméretű
adatok, a mesterséges intelligencia és a
hozzáférhetőség, valamint a mesterséges
intelligencia és a diszruptív technológiák témakörében
kínál foglalkozásokat. Egy új kísérleti innovációs jogi
program lehetővé teszi, hogy legfeljebb 15 Osgoodediák a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ügyeken
dolgozzon az IP Innovation Clinic-szel, hogy segítsen a
feltalálóknak a szellemi tulajdonuk kereskedelmi
forgalomba hozatalában és skálázásában. Az Osgoode
új Learning and Leading tanúsítványai a jogi
technológiára és a mesterséges intelligenciára
összpontosítanak. Az Osgoode Professional
Development (Osgoode PD) szintén rendszeresen kínál
AI-összetevőket a programjaiban, és 2020 őszén
mesterszintű kurzust kínált az AI Law & Ethics (AI jog
és etika) témakörben.

AMPD
A gépi intelligencia és a kreativitás az AMPD
Computational Arts és a Lassonde EECS által közösen
működtetett Digital Media BA/MA/MSc/PhD programok
egyik központi témája, beleértve számos mesterséges
intelligenciával kapcsolatos, gyakorlati alapú graduális
és egyetemi kurzust. A Digitális média alapképzési
program egyedülállóan integrált
és jól bevált interdiszciplináris
művészet+tudomány/STEM a STEAM tantervhez, amely
egyesíti a művészeti gyakorlatot és az informatikát. A
végzősök szintjén két kurzus ötvözi a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kutatást a gyakorlati alapú
művészetpedagógiával: A gépi tanulás és a mesterséges
intelligencia alkalmazásai az előadóművészetben,
valamint a Mesterséges élet, generatív és mesterséges
intelligencia.
Művészet és kreatív kód. Számos más AMPD végzős
kurzus is van, amelyben a mesterséges intelligencia
egyre nagyobb jelentőséggel bír, mint például a Future
Cinema.

LA&PS
A Filozófia Tanszék a kognitív tudományok szakirányú
BA-képzést kínál, amely számos, a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kurzust is tartalmaz. A
témakörök a következők
a megismerés számítási modelljei, Turing-gépek, a
Turing-teszt, reprezentáció a szimbolikus és
konnekcionista mesterséges intelligenciában, érvek az
intelligens vagy tudatos számítógépek és a megtestesült
robotika mellett és ellen. A programhoz szükséges
alaptárgyak közé tartoznak a Minds, Brains and
Machines és a Philosophy of Artificial Intelligence (A
mesterséges intelligencia filozófiája). A programnak
jelenleg több mint 200 hallgatója van szakonként.
A tanszék egy új mesterképzési kurzust is indított a
mesterséges intelligencia és az etika témakörében,
amely a Schulich és a Lassonde mesterképzési
programjait szolgálja.

TOVÁBBKÉPZŐ ISKOLA
2018 májusában a York School of Continuing Studies
bejelentette a Certificate in Machine Learning
programot. Ez a nyolc hónapos program online és
személyes kurzusok keverékét foglalja magában. A
programba való belépéshez legalább másodéves
egyetemi szintű lineáris algebra, számtan,
valószínűségszámítás és következtetési statisztika
ismerete szükséges, valamint tapasztalatot kell
szerezni a
Python programozási nyelv. Az iskola Big Data Analytics
tanúsítványt is kínál.

AJÁNLÁSOK
ÁLTALÁNOS
A yorki mesterséges intelligenciával kapcsolatos
tantervi kezdeményezéseknek összhangban kell
állniuk a méltányosság, a befogadás és a sokszínűség,
a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság
alapvető yorki értékeivel. 7 Mint terület,
A mesterséges intelligencia általában férfiasan dominál.
Az egyik módja annak, hogy a női hallgatók nagyobb
arányban vegyenek részt a York-i mesterséges
intelligenciában, a következőkben rejlik
interdiszciplináris tantervi kezdeményezések
létrehozása olyan tudományos programokkal való
együttműködésként, amelyek nagyobb nemi
sokszínűséget élveznek. A meglévő digitális média
program (EECS és AMPD) jó példa erre. További
lehetőségek közé tartoznak a számítógépes biológia és a
számítógépes idegtudomány alap- és mesterképzési
programjai. A programokat úgy kell megtervezni, hogy
hangsúlyozzák a mesterséges intelligencia valós
környezetben történő alkalmazását, összhangban a York
egyre nagyobb hangsúlyt fektet a tapasztalati oktatásra.
A munkacsoport több léptékű tantervi
kezdeményezéseket irányoz elő, beleértve az új
graduális és egyetemi diplomát adó programokat,
tanúsítványokat és mikro-tanúsítványi programokat.

GRADUATE
A York jelenleg három Vector által támogatott
mesterképzési szintű mesterképzési programot kínál
(lásd fent). Meg kell jegyezni
hogy az MSc in Computer Science with a Specialization
in AI egy "terminális" mesterképzés, amely nem
jogosítja fel a végzetteket arra, hogy belépjenek a Yorki EECS PhD programba. A mesterképzésen alapuló
mesterképzés létrehozása a mesterséges intelligencia
területén a legjobb hallgatók vonzását és toborzását
szolgálná.
akik tovább kívánnak lépni a PhD-programba.
Ugyanakkor a munkacsoport azt javasolja, hogy az
egyetem kössön nagyobb léptékű megállapodásokat a
Mitacs nonprofit nemzeti kutatószervezettel annak
érdekében, hogy a mesterséges intelligencia területén
végzett hallgatók számára bővüljenek a lehetőségek,
hogy képzésük során az iparral dolgozzanak együtt.
A természettudományi karon lehetőség nyílik a
mesterséges intelligencia graduális szintű képzésének
bővítésére is. Sok empirikus tudós nagy adathalmazokat
generál. A természettudományos programok végzős
hallgatói számára hasznosak lennének a gépi tanulás és a
természettudományok adatelemzése tárgyú kurzusok,
amelyek képzést nyújtanak a fejlett mesterséges
intelligencia-módszerekről, amelyekkel ezekből az

adathalmazokból kulcsfontosságú következtetéseket
lehet levonni. Ez lehetne
egy új mesterképzéssé nőhetne ki, esetleg

részmunkaidős programként, amely az iparban már
dolgozó embereket szolgálná, támogatva ezzel a York
célkitűzését, hogy kiterjessze a tapasztalati oktatást.

7. Ahogyan azt az egyetem akadémiai terve is megfogalmazza, https://www.yorku.ca/uap2020-25/
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UNDERGRADUATE
A York jelenleg kínál néhány egyetemi szintű
mesterséges intelligencia programozást (pl. az EECS
Intelligent Systems stream és a Cognitive Science
Honours BA a LA&PS szakon), de nem kínál teljes,
kifejezetten mesterséges intelligenciával foglalkozó
egyetemi programokat.

Új alapképzési szakok a mesterséges
intelligencia területén
E hiányosság orvoslására a munkacsoport két új
alapképzési szak létrehozását javasolja a mesterséges
intelligencia és társadalom területén. Az egyik inkább
technikai jellegű lesz, a mesterséges intelligencia
elméletére és gyakorlatára összpontosítva, míg a
másik a mesterséges intelligencia filozófiai, társadalmi
és jogi dimenzióira koncentrál. A két program
tantervének jelentős részét megoszthatnák, így a
diplomások mind a mesterséges intelligencia műszaki
és társadalmi dimenzióit egyaránt értenék.

BSc mesterséges intelligencia.

Ez a program az EECS által kínált informatikai
tantervben gyökerezik, és arra készíti fel a hallgatókat,
hogy a mesterséges intelligencia technikai alkalmazottai
legyenek. A program a természettudományok
(különösen a matematika) kurzusaira is támaszkodik,
Egészségügy (pszichológia), LA&PS (filozófia),
Schulich és Osgoode, hogy a szükséges matematikai
alapjai, valamint az intelligencia biológiai formáinak, az
üzleti alkalmazásoknak, valamint a mesterséges
intelligencia jogi, társadalmi és etikai dimenzióinak
szélesebb kontextusát.

BA mesterséges intelligencia és társadalom.

Ez egy széleskörű interdiszciplináris program lesz, amely
a fenti karok kurzusaira támaszkodik, és olyan szintű
műszaki tartalmat biztosít, amely elegendő a gépi
intelligencia főbb módozatainak fogalmi megértéséhez.
A fő hangsúlyt arra helyezzük, hogy a mesterséges
intelligencia hogyan hat a társadalomra, hogyan lehet a
mesterséges intelligencia rendszereket úgy irányítani,
hogy az előnyöket maximalizálni és a kockázatokat
minimalizálni lehessen, az üzleti alkalmazásokra,
valamint az etikai és jogi dimenziókra.
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BA digitális média (AMPD & Lassonde),
specializáció a kreatív mesterséges
intelligencia területén
A munkacsoport egy új szakirányt javasol a digitális
média alapképzési programban, amely a gépi
intelligenciára összpontosít, mivel az egyre inkább a
művészetekben és a kreatív technológiákban
alkalmazzák és alakítják azokat. A programnak jelenleg
három specializációs iránya van, amelyeknek különálló
tantervi útvonala van, köztük a Digitális
médiaművészet, a Digitális médiafejlesztés és a
Játékművészet. A digitális média tanszéki tagok mind a
Számítástechnikai művészetek (AMPD)
és az EECS (Lassonde) izgatottságát és lelkesedését
fejezte ki a digitális média program negyedik
szakirányának hozzáadásával kapcsolatban, amely a
nagyrészt gyakorlati alapú "kreatív mesterséges
intelligencia" módszerek spektrumára összpontosít,
amelyek a mesterséges intelligencia kreatív
alkalmazásait a művészetekben és a digitális
kultúrákban, valamint az interaktívan vagy autonóm
módon kreatív mesterséges intelligens rendszerek
tervezését ölelik fel. Ez a programban a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos és mesterséges
intelligenciára vonatkozó széleskörű tananyagra
épülne, mind az EECS, mind a Computational Arts
területén. Ezenfelül összhangban van a mesterséges
intelligencia és művészetek/számítástechnikai
kreativitás tanszéki álláshelyével, amely

a jelenlegi Computational Arts tanszéki felvételi
tervben első helyen szerepel.

Multidiszciplináris egyetemi diploma a
mesterséges intelligencia és társadalom
témakörében
A munkacsoport azt ajánlja, hogy az egyetem fontolja
meg egy, a yorki egyetemisták széles köre számára
elérhető, interdiszciplináris oklevél bevezetését a
mesterséges intelligencia és társadalom témakörben,
amely javítja piacképességüket a mesterséges
intelligencia által vezérelt gazdaságban. Egy átiratos
egyetemi bizonyítvány segítene ösztönözni a hallgatókat
arra, hogy a mesterséges intelligencia és társadalom
témakörben vegyenek részt, miközben már a
tanulmányaik korai szakaszában világos térképet adna
nekik, hogy eligazodjanak a Yorkban már elérhető,
mesterséges intelligenciával kapcsolatos tantervi
kínálatban (B függelék).
A Bergeron Entrepreneurs in Science and Technology
(Bergeron Vállalkozók a tudományban és a
technológiában) technológiai vállalkozói képesítés
(BEST Certificate) mintául szolgálhat. A BESTtanúsítvány célja a vállalkozói készségek hét
kulcskészségének fejlesztése egy olyan moduláris
kereten belül, amely több karra is adaptálható.
A mesterséges intelligencia esetében is hasonló készségcélokat
lehetne meghatározni.

A
MESTERS
ÉGES
ÁLLAPOTI JELENTÉS
INTELLIG
TANÍTÁS ÉS TANULÁS
ENCIA
ETIKÁJA

Az etika filozófiai diszciplína, az alkalmazott etika
pedig az elméleti szaktudás konkrét kontextusban
történő alkalmazása. A mesterséges intelligencia
etikája tehát interdiszciplináris jellegű, és ez a
jövőben is így lesz. A mesterséges intelligencia
etikájának oktatása a mesterséges intelligencia, az
elméleti etika és az alkalmazási terület ismeretét
igényli. A York-i Filozófia Tanszék számos oktatója
rendelkezik ezzel a szükséges háttérrel.

A York jelenleg mesterséges intelligencia és etika
tartalmú kurzusokat kínál az Osgoode és a Filozófia
(LA&PS) szakon. Az Osgoode népszerű kurzusa, a Jogi
értékek: AI, a Waterloo-i Egyetemmel közösen jegyzett
kurzus. Az új kurzus, az Etika
és a mesterséges intelligencia társadalmi vonatkozásai
című, a filozófiával együttműködésben létrehozott és
egy filozófus által oktatott kurzus a számítógépes
mesterképzés követelménye.
Science, Specialization in AI degree programme in EECS
és a Schulich két új mesterképzési programja, a Master's
of Business Analytics (MBAN) és a Master's of
Management in AI (MMAI).

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA JÖVŐJÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA: 29

A York University Task Force on AI & Society jelentése

AJÁNLÁSOK
A York University, a bölcsészettudományok és a
társadalomtudományok terén szerzett szakértelmével
lehetőséget kap arra, hogy a
vezető szerepet játszik a mesterséges intelligencia etikájának
fejlesztésében Kanadában.
Három útvonalat látunk a mesterséges intelligencia
etika@York fejlesztésére:
1. A mesterséges intelligencia és etika területén
meglévő kurzuskínálatunkra építve a tudósok,
technológiai innovátorok és politikai döntéshozók
következő generációjának képzése új mesterséges
intelligencia etikai kurzusok kidolgozásával.
2. Az alkalmazott etika területén meglévő oktatói
erősségeinkre építve az Innovációs és új
technológiák etikai központjának létrehozása.
3. Vezető szerepet vállal a mesterséges
intelligencia kutatására vonatkozó etikai
normák kidolgozásában.

KUTATÁS
Montrealban8 és
külön AI etikai központok
működnek, a Torontói Egyetem Etikai Központja pedig
"Ethics of AI Lab" címmel folyamatos előadássorozatot
tart.10 A Torontói Egyetemen működik egy Közös Bioetikai
Központ (JCB) is, amely egy új, Ethics and AI for Health
elnevezésű kezdeményezést támogat. 11 Ez egy olyan
konferencia- és rendezvénysorozat, amelynek célja, hogy
mélyre ásson a metszéspontokban
a mesterséges intelligencia, az egészségügy és az etika.
A JCB kinevezte az AI etikai és egészségügyi kutatási
igazgatóját is.
Guelphben9

Jelenleg a Yorknak nincs etikai vagy bioetikai
központja, és ennek következtében az etikával és a
mesterséges intelligenciával kapcsolatos yorki
események, például a kognitív tudományok
kollokviumsorozatának előadásai és a Schulich AI and
Ethics szimpóziuma nem kapnak akkora figyelmet,
mint amekkorát megérdemelnének.

A munkacsoport azt javasolja, hogy a York fontolja meg
egy interdiszciplináris és bevezető alapképzési kurzus
kidolgozását, amely kifejezetten a mesterséges
intelligenciára és az etikára összpontosít. Ez lehetne egy
egész éves kurzus, de valószínűbb, hogy két önálló
féléves kurzus formájában működne (pl. Intro to
AI Ethics I és Intro to AI Ethics II). Ez egy innovatív és
széleskörűen keresztféléves választható kurzus lenne,
amely nagy beiskolázási potenciállal rendelkezik. Az
oktatói vezetés/támogatás különböző tanszékektől
érkezhetne.
A munkacsoport azt javasolja, hogy az egyetem fontolja
meg egy új, az innováció és a feltörekvő technológiák
etikájával foglalkozó ORU létrehozását. Ez az új
kutatóközpont lehetővé tenné York számára, hogy
jobban támogassa a rendezvényeket, és intézményi
platformot biztosítson az innovatív szakpolitikai
elképzeléseknek.
A munkacsoport azt ajánlja, hogy a Yorki Egyetem
Kutatási Etikai Hivatalát kérjék fel annak felülvizsgálatára,
hogy a mesterséges intelligencia kutatásának növekedése
a Yorkban szükségessé teszi-e a meglévő etikai
felülvizsgálati eljárás módosítását vagy továbbfejlesztését.

8. A Montreali Műszaki Mesterséges Intelligencia Intézet, https://montrealethics.ai.
9. A Centre for Advancing Responsible and Ethical Artificial Intelligence (CARE-AI), https://www.care-ai.ca.
10. A Torontói Egyetem "The Ethics of AI Lab" című előadássorozatáról bővebben a https://ethics.utoronto.ca/ethics-of-ai-in-context-eaic4e/ oldalon olvashat.
11. A JCB Ethics and AI for Heath kezdeményezéssel kapcsolatos további információkért lásd: https://magazine.utoronto.ca/research-ideas/health/questions-weneed-ask-about-the- use-of-ai-in-health-care-ethics-of-artificial-intelligence-in-medicine-jennifer-gibson/.
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ÁLLAPOTI JELENTÉS
Az új mesterséges intelligencia technológiák és
alkalmazások legszélesebb körű elterjedéséhez és
társadalmi elterjedéséhez kulcsfontosságúak a megfelelő
kereskedelmi és vállalkozási stratégiák.

Az elmúlt évtizedben,
York erősségét a szellemi tulajdon, a
kereskedelmi hasznosítás
és vállalkozói térben egyre
nagyobb teret hódít.

olyan oktatók és végzős hallgatók, akik a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kulcsfontosságú szellemi
tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések kutatását
vezetik; például ki lesz a mesterséges intelligencia
algoritmusok és mesterséges intelligencia által
létrehozott művek tulajdonosa és kereskedelmi
hasznosítója? A közelmúltban szövetségi támogatással
támogatták egy mesterséges intelligenciával működő
csevegőrobot, "Isaac Pewton" kifejlesztését és
elindítását, amely ingyenes segítséget nyújt a
feltalálóknak.
és a vállalkozókat a szellemi tulajdon kereskedelmi
hasznosításának folyamatában. 12

ERŐFORRÁSOK

A York szellemi tulajdonra vonatkozó politikája feltalálóközpontú, és arra ösztönzi az oktatókat és kutatókat,
hogy kereskedelmi forgalomba hozzák szellemi
tulajdonukat.
A Yorki Egyetem virágzó AI start-up kultúrával
rendelkezik, amelyet az Innovation York, a YSpace
Markham, az IP Osgoode, az IP Innovation Clinic és a
Bergeron Entrepreneurs in Science and Technology
(BEST) laboratóriumok támogatnak. Az alkalmazási
területek közé tartozik az anyagtudomány, a
drónrobotika, a sport és a biztonság területén működő
figyelmes látórendszerek, a mobilitási technológiák, az
építőipar és az ingatlanügyek.
2010 óta az Osgoode szellemi tulajdonjogi
innovációs klinika segít Yorknak és a szélesebb
közösségnek a mesterséges intelligenciával
kapcsolatos szellemi tulajdonuk kereskedelmi
hasznosításában.
A szövetségi kormány 2017-es nemzeti IP-stratégiája
öt év alatt 1 millió dollárt különített el az ilyen klinikák
támogatására, és a szövetségi innovációs és
készségfejlesztési programon keresztül további
forrásokat különítettek el a felvilágosításra és
oktatásra. IP Osgoode, az Osgoode szellemi tulajdonjogi
és technológiai programja,

Bár York szellemi tulajdonra vonatkozó politikája progresszív, egy
nemrégiben készült jelentés szerint
megállapította, hogy további erőforrások (emberi és valós
tőke) szükségesek York számára annak biztosításához, hogy York
a találmányok fenntartható üzleti eredményekhez vezetnek. 13

INDUSTRIA
A York-i mesterséges intelligencia kutatási
eredményeinek kereskedelmi hasznosítása magában
foglalja az iparral való kapcsolatépítést. Míg egyes
kutatók rendelkeznek a projektjeikben rejlő
lehetőségek maximalizálásához szükséges ipari
kapcsolatokkal, mások nem, és a York támogatására
támaszkodnak. A nagyvállalatokkal való
kapcsolattartás során a megfelelő műszaki szakértők
elérése tűnik az elsődleges kihívásnak.

ALAPÍTVÁNYOK
Az elmúlt öt évben a kanadai AI-vállalatok kockázati
tőkefinanszírozása megtízszereződött. 14 Mégis, nem
minden kockázatitőke-társaság barátságos a
mesterséges intelligenciával foglalkozó induló
vállalkozásokkal. Jelenleg más finanszírozási modelleket
dolgoznak ki a start-up és scale-up szcéna
megerősítésére. A Waterloo-i Egyetem például
elindította a Velocity programot, egy, a szilícium-völgyi
YCombinatorshoz hasonló befektetési alapot,
amely a Reddithez, a Dropboxhoz és az AirBnB-hez hasonló cégeket

SZELLEMI TULAJDON, KERESKEDELMI
HASZNOSÍTÁS ÉS VÁLLALKOZÓI
TEVÉKENYSÉG

végzett. 15

12. Az IP Osgoode-ról bővebben a https://www.iposgoode.ca/ oldalon olvashat.
13. Pina D'Agostino, Az indítástól a méretnövelésig: Jelentés a kanadai innovációs klinikáról, 2019. április,
https://www.iposgoode.ca/2019/04/from-start-up-to-scale-up-a-report-on-the-innovation-clinic-in-canada/.
14. Isabella Kirkwood, "Another Record Breaking Year for Canadian VC as AI, Fintech, Cybersecurity Reach New Heights," BetaKit, február 10,
2020, https://betakit.com/another-record-breaking-year-for-canadian-vc-as-ai-fintech-cybersecurity-reach-new-heights/.
15. Terry Pender, "University of Waterloo's Velocity's Launches Investment Fund to Support Teach Startups," Waterloo Region Record, 2019. január 16.,
https://www.therecord.com/news-story/9128477-university-of-waterloo-s-velocity-launches-investment-fund-to-support-tech-startups/.
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AJÁNLÁSOK
York többféleképpen is elősegítheti a mesterséges
intelligencia innovációinak piaci bevezetését.

YSPACE
A YSpace a Yorki Egyetem vállalkozói központja. A
YSpace a Markham Centre-ben, a York új Markham
Centre Campusának székhelyén található, és a
Markham technológiai központ, a második
legnagyobb technológiai központ, a Markham Centre
központjának csomópontjában helyezkedik el.
technológiai klaszter Kanadában. Azáltal, hogy a York
jelen lesz a mesterséges intelligencia kutatásában és
tantervében az új Markham campuson, katalizálni fogja
az együttműködésen alapuló kutatást és gyakornoki
lehetőségeket a Markham technológiai központban
működő, mesterséges intelligenciára összpontosító
vállalatokkal, ami a YSpace által inkubálható
mesterséges intelligencia-vállalkozáshoz és kereskedelmi
hasznosításhoz vezet.

IP INNOVATION CLINIC ÉS
IP OSGOODE
Az Osgoode-i IP Innovációs Klinika egyre aktívabban
részt vesz a mesterséges intelligencia-technológia
kereskedelmi hasznosításában, és szorosan
együttműködik az egyetemen belül, hogy segítsen
támogatni a nagyon korlátozott erőforrásokkal
rendelkező oktatókat és hallgatókat. A klinika
támogatásának köszönhetően a Yorkban több,
mesterséges intelligencia-technológiával foglalkozó
vállalatot alapítottak. 2021-ben a York-i hallgatók által
vezetett Skygauge Robotics start-up, a Klinika ügyfele,
3,3 millió dolláros magvető tőkét biztosított a COVID-19
világjárvány idején. A Klinika a Norton Rose Fulbright
Canada LLP, a Bereskin & Parr és az Own Innovation
ügyvédi irodákkal kötött partnerségei együttesen közel 2
millió dollárral támogatták a jogi költségeket, ami több
mint 6000 órányi pro bono munkát jelent.

Az IP Osgoode globális és hazai
márkává vált a szellemi
tulajdonjog minden területén,
és hatásos konferenciáival és
kezdeményezéseivel hozzájárult
a mesterséges intelligenciáról
szóló beszélgetés élére.
Yorknak továbbra is támogatnia kell az IP Osgoode-ot

és az IP Innovációs Klinikát, amelyek jelenleg nem
rendelkeznek fenntartható működési támogatással,
mivel továbbra is partnerségeket alakítanak ki és
további innovációt ösztönöznek a mesterséges
intelligencia technológiai spektrumában.

intelligencia innovációhoz. A modell a kutatási
környezetbe kereskedelmi szakértők beágyazását foglalja
magában annak érdekében, hogy felgyorsítsa a
kutatásból a piacra történő átültetést. A munkacsoport
azt ajánlja, hogy ezt a modellt vegyék figyelembe a
Yorkban kialakuló más, mesterséges intelligenciára
összpontosító kutatóközpontok esetében is.

INNOVÁCIÓS KONFERENCIÁK

NEXTAI
York egyre aktívabbá vált a NextAI-ban, amely egy
gyorsító és alapítói fejlesztési program a korai vagy
ötletfázisban lévő, mesterséges intelligencia-alapú
startupok számára. A Yorkból érkező pályázatok száma
a 2017-es 9-ről 2018-ban 20-ra, 2019-ben pedig 27-re
nőtt, és jelenleg egy yorki csapat is részt vesz a
programban. Yorknak több csapatot kellene
ösztönöznie a jelentkezésre.

VISTA MODELL
A jövőkép: A York-i VISTA (Science to Applications)
program olyan innovatív kereskedelmi modellt dolgozott
ki, amely mintául szolgálhat a York-i mesterséges
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Yorknak be kellene fektetnie a saját vezető innovációs
YSpace Markham, a York Egyetem egyetemközi
konferenciáiba, például az IP Osgoode Bracing for Impact
vállalkozói központja
sorozatába, és támogatnia kellene az AI@York standjait
az olyan nagy innovációs konferenciákon, mint a Collision
Conference. Ezek a standok bemutatják a Yorkban
feltalált legújabb mesterséges intelligencia
technológiákat, népszerűsítik a yorki startupokat és
elősegítik az ipari partnerségeket.

KOCKÁZATI TŐKE
Yorknak felhívást kell intéznie a Yorki Egyetemmel
kapcsolatban álló potenciális angyalbefektetőkhöz, hogy
fektessenek be a Yorki mesterséges intelligenciába
induló vállalkozások. A York-i Vállalkozási Tanácsot,
amelynek feladata jelenleg az egyetem vállalkozási
stratégiájának kidolgozása, kifejezetten a mesterséges
intelligencia területén történő fejlesztésekről és
alkalmazásokról kellene megkérdezni.

KÖZ- ÉS MAGÁNSZEKTORBELI
PARTNERSÉGEK
ÁLLAPOTI JELENTÉS
Az ontariói mesterséges intelligencia ipar virágzik.
Ontario a második legnagyobb információs,
kommunikációs és technológiai klaszter ÉszakAmerikában a létesítmények száma alapján. A
közelmúltban számos nagyvállalat hozott létre
mesterséges intelligenciával foglalkozó laboratóriumot
Torontóban, köztük a Google, az Uber, a Samsung, az
LG, az Etsy, az Nvidia és a Fujitsu. A kanadai AIvállalatok kockázati tőkefinanszírozása drámaian
megnőtt, a 2016-os 51 millió dollárról 2019-re 658 millió
dollárra16.

Számos, a mesterséges intelligenciát célzó kutatási
finanszírozási lehetőség megköveteli az egyetemek és
az ipar együttműködését. A Yorkban ezek az
együttműködések gyakornoki és munkalehetőséget
biztosítanak a hallgatók számára, jelentősen
hozzájárulva az egyetem azon céljához, hogy bővítse a
tapasztalati tanulást. 17
A C. függelék felsorolja a York-i kutatók és az állami és/vagy
magánszektor közötti, a mesterséges intelligenciával
kapcsolatos jelenlegi kutatási partnerségeket. Az alábbiakban a
jelentősebb, mesterséges intelligenciával kapcsolatos
együttműködési projektek szerepelnek:

VISTA (2016-2023).

ISSUM (2017-2022).

A Canada First Research Excellent Fund 33 millió
dolláros támogatásával jött létre a Vision: Tudomány
az alkalmazásokig (VISTA) kutatási programot a
Yorkban. A VISTA-t vezérlő központi tudományos
kérdés a következő: "Hogyan integrálhatók neurális
és/vagy gépi rendszerek, hogy adaptív vizuális
viselkedést biztosítsanak valós körülmények között?".
A Doug Crawford professzor (Egészségügy) által
vezetett programban 21 ipari partner, hét
közszférabeli partner, öt egészségügyi partner és 10
intézményi partner vesz részt.

Az Ontario Kutatási Alap 4 millió dolláros kutatási
kiválósági támogatásával létrejött az Intelligens
rendszerek a fenntartható városi mobilitásért (ISSUM)
projekt. A James Elder professzor (Lassonde;
Egészségügy) által vezetett projektben hat ipari, egy
közszférabeli és egy intézményi partner vesz részt.

NCRN (2018-2023).
Az NSERC 5,5 millió dolláros stratégiai
partnerségi támogatással finanszírozza az NSERC
kanadai robotikai hálózatát (NCRN). Az interaktív
autonómia témája a
a hálózatot Michael Jenkin professzor
(Lassonde) vezeti. A projektben négy ipari és
öt intézményi partner vesz részt.

AGY (2016-2021).
Egy 4 millió dolláros Ontario Research Fund Research Excellence támogatás létrehozta a Big Data
Research, Analytics and Information Network
(BRAIN) szövetséget. Aijun An (Lassonde) professzor
vezetésével a projektben 12 ipari, három
közszférabeli és három intézményi partner vesz
részt.

DAV (2015-2021).
Az NSERC 1,65 millió dolláros NSERC-támogatása
létrehozta az NSERC CREATE képzési programot az
adatelemzés és vizualizáció területén (DAV). A James
Elder professzor (Lassonde; Egészségügy) által
vezetett projektben 16 ipari partner, két közszférabeli
partner és három intézményi partner vesz részt.

DITA (2018-2024).
Az NSERC 1,65 millió dolláros NSERC-támogatása
létrehozta az NSERC CREATE Dependable Internet-ofThings Applications (DITA) képzési programot. A
Marin Litoiu professzor (LA&PS; Lassonde) által
vezetett projektben 10 ipari partner, két
közszektorbeli partner és hat intézményi partner vesz
részt.

16. Isabella Kirkwood, "Another Record Breaking Year for Canadian VC as AI, Fintech, Cybersecurity Reach New Heights," BetaKit, február 10,
2020, https://betakit.com/another-record-breaking-year-for-canadian-vc-as-ai-fintech-cybersecurity-reach-new-heights/.
17. Ahogyan azt az egyetem tanulmányi terve is meghatározza, https://www.yorku.ca/uap2020-25/.
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Lehetőség van arra is, hogy
mesterséges intelligencia alapú
partnerségeket hozzanak létre a
Cortellucci Vaughan Kórházzal és a
Humber River Kórházzal (HRH),
amelyek mindkettő az adatelemzés
kihasználására összpontosít a
betegellátás és a kórházi irányítás
érdekében. York megállapodást kötött
a
egyetértési nyilatkozatot (MOU)
Vaughan városával, a Mackenzie
Health és a ventureLAB-bal, hogy
azonosítsák "az átalakítási
lehetőségeket a Cortellucci Vaughan
kórházat körülvevő területek legjobb
kihasználásának maximalizálására".18 A
Mackenzie Health és a HRH kórházak
nem részei a
University Health Network, és így
hivatalosan nem kapcsolódnak egy
másik egyetemhez. A VPRI által
vezetett yorki delegáció 2020
decemberében látogatást tett a
Cortellucci Vaughan Kórházban, és
jelenleg is folynak a konkrét
együttműködési és partnerségi
lehetőségekről szóló megbeszélések.

Cortellucci Vaughan kórház

AJÁNLÁSOK

A munkacsoport emellett a következő
kezdeményezéseket ajánlja a köz- és magánszektorbeli
partnerségek előmozdítására a mesterséges intelligencia
kutatásában:

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatási
partnerségek növekedésének elősegítése érdekében a
munkacsoport azt javasolja, hogy a York intenzívebbé
tegye a Keele campuson folyó mesterséges intelligenciakutatást, hogy elősegítse a torontói szervezetekkel köztük a Vector Institute for AI-vel és a University
Health Network-tel -, valamint a Keele Campus
régiójában lévő egészségügyi szervezetekkel - köztük a
Cortellucci Vaughan Hospital, a Humber River Hospital
és a Baycrest Health Sciences - való részvételt és
partnerséget.

• Az összes korábbi és jelenlegi partnerség részletes
nyilvántartásának
vezetése
a
mesterséges
intelligencia ágazatban.

A munkacsoport azt is ajánlja, hogy York hozzon létre
egy erős mesterséges intelligencia kutatási
programot és tantervet az egyetemen.
új Markham Centre Campus. Ez a Markham technológiai
központban, Kanada második legnagyobb technológiai
klaszterében működő, mesterséges intelligenciára
összpontosító vállalatokkal való intenzívebb
együttműködést fogja támogatni. Az e kezdeményezésből
eredő AI-vállalkozásokat a YSpace irányíthatja, amelynek
székhelye szintén a Markham Centre-ben található.

• Egy központi, közös "AI partnerségek" tér létrehozása,
amely tárgyalótermeket és közös laboratóriumokat
foglal magában, ahol a York-i kutatók és a
partnerkutatók találkozhatnak és együtt dolgozhatnak.
Ezeknek a helyiségeknek mind a keele-i campuson,
mind pedig a Markham-i campuson létezniük kell.

• Egy dedikált Innovation York-i munkatárs, aki a
mesterséges intelligenciával kapcsolatos ipari és
közszférabeli
partnerségek
létrehozására
és
fenntartására összpontosít.
• Évente megrendezésre kerülő mesterséges
intelligencia partnerségi konferencia Yorkban, amelyre
minden jelenlegi és leendő külső partnert meghívnak.

18. City of Vaughan, York University, Mackenzie Health and ventureLAB Sign MOU for Feasibility Study to Create Heathcare Precinct," YFile, 2019. október 2.,
h t t p s : / / y f i l e . n e w s . y o r k u . c a / 2 0 1 9 / 1 0 / 0 2 / c i t y - o f v a u g h a n - y o r k - u n i v e r s i t y - m a c k e n z i e - h e a l t h - a n d v e n t u r e l a b - s i g n - m o u - f o r - f e a s i b i l i t y - s t u d y - t o - c r e a t e h e a l t h - care-precinct/.
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ÁLLAPOTI JELENTÉS
A mesterséges intelligencia kutatása globális jellegű. A 2. ábra a Conference on Neural Information Processing
Systems (NeurIPS) konferenciára - amelyet széles körben a legfontosabb mesterséges intelligencia-kutatási
konferenciának tartanak - elfogadott dolgozatok földrajzi eloszlását mutatja. Az Egyesült Államok egyértelműen
vezető szerepet tölt be, de Kína, Európa és Kanada is fontos szereplők.
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2. ábra. A NeurIPS 2020 szerzőinek globális eloszlása. Forrás: Ivanov,
"NeurIPS 2020. A szerzők, szervezetek és országok átfogó elemzése", Medium, 2020. október 15,
https://medium.com/criteo-engineering/neurips-2020-comprehensive-analysis-of-authors-organizations-and-countries-a1b55a08132e

A York-i kutatók jelenleg több mint 125 nemzetközi
együttműködést és csereprogramot tartanak fenn
mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektekkel
kapcsolatban (D. függelék). A mesterséges
intelligencia területén dolgozó hallgatók és
posztdoktori ösztöndíjasok elismerik.
a mesterséges intelligencia kutatás nemzetközi jellegét,
és nemzetközi szellemiségűek, és a köz- és
magánszektor vezető mesterséges intelligencia kutató
laboratóriumaiban keresnek állásokat. Az E. függelék a
közelmúltban Yorkba látogató nemzetközi
kutatóhallgatók listáját tartalmazza a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kutatási területeken.

A közelmúltban számos finanszírozási lehetőség nyílt
nemzetközi mesterséges intelligencia együttműködések
számára. A CIFAR például a francia Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) és a francia Centre
national de la recherche scientifique (CNRS)
partnerségével
Az Egyesült Királyság kutatási és innovációs központja
(UK Research and Innovation, UKRI) 2018 őszén
nemzetközi felhívást tett közzé az AI & Society
(mesterséges intelligencia és társadalom)
műhelytalálkozókra vonatkozó javaslatok benyújtására,
négy témakörre összpontosítva: 1) munka mesterséges
intelligenciával rendelkező környezetben; 2) a
mesterséges intelligencia nemzetközi irányítása; 3) a
mesterséges intelligencia biztonsága és magánélete; és
4) emberi fejlesztések. 2019-ben a kanadai Tri-Council

NEMZETKÖZI
PARTNERSÉGEK

és az UKRI programot hozott létre a közös
hároméves interdiszciplináris AI-kutatási projektek

támogatására.

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA JÖVŐJÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA: 35
A York University Task Force on AI & Society jelentése

AJÁNLÁSOK
A munkacsoport azt ajánlja, hogy a York
International kapjon forrásokat a nemzetközi
partnerségek kiterjesztésére és erősítésére a
mesterséges intelligencia kutatásában és a
tudományos programokban. Ennek az
erőfeszítésnek a következő alapelveket kell
tartalmaznia:
• a meglévő együttműködési erőfeszítésekre
építve és a bővítés irányait feltárva;
• több oktató, kutatócsoport és kar
bevonásával;
• kihasználva az erősségeket, miközben
kiegészítő szakértelmet és erőforrásokat is
hoznak;
• a megvalósíthatóság és a fenntarthatóság
egyensúlya.
Ezek a partnerségek magukban foglalhatják:
• tudományos programok: csereprogramok és
közös diplomaprogramok egyetemi, főiskolai
és posztdoktori szinten, nyári egyetemek és
szakmai gyakorlatok, tananyagcsere;
• kutatás és technológiafejlesztés: közös
tudományos műhelyek, tematikus kutatási
programok, tudományos cserekapcsolatok,
külső finanszírozási lehetőségek;
• kölcsönös látogatások: vezető igazgatási
csoportok közötti csereprogramok az irányítás
és a stratégiai tervezés megvitatása céljából.

Számos olyan nemzetközi intézmény van, amely jó
célpontja lehet a mesterséges intelligencia
kutatásában való intenzívebb együttműködésnek. Az
alábbiakban három példát mutatunk be.

Kínai Kommunikációs Egyetem (CUC)
Ez a digitális médiakutatás egyik vezető központja
Kínában, ahol a Key Lab for Media Audio & Video
működik. A York Egyetemmel Matt Kyan (EECS;
Lassonde) és Jianhong Wu (matematika és
statisztika; természettudományok) révén már van
együttműködés. A CUC kifejezte érdeklődését a
Yorkkal kötendő szándéknyilatkozat és cselekvési terv
létrehozása iránt, amely közös diplomaprogramokat
és csereprogramokat foglalhatna magában.
Lehetőségek nyílhatnak a következőkre
együttműködés az AMPD-vel és másokkal a Yorkban,
akik a virtuális és kiterjesztett valóságon, valamint a
vizuális média érzékelési tényezőin dolgoznak.

Xian Jiaotong Egyetem
A Xian Jiatong Egyetem Kína 10 legjobb egyetemének
egyike. Az egyetem hosszú távú együttműködést folytat
a Yorkkal a betegségmodellezés (a betegségmodellezési
központon keresztül) és a nagy adatelemzés területén.
Az egyetem egyike a három szponzoráló és alapító
egyetemnek (a York és a kínai Nemzeti Védelmi
Technológiai Egyetem mellett) egy nemzetközi folyóirat
és a
nemzetközi konferenciasorozat a Big Data és az
információs analitika témakörében.
A konferenciasorozatot Hszianban (2015),
Csangshában (2016), Torontóban (2017), Houstonban
(2018) tartották.
Kunming (2019), Shenzhen (2020), Chongqing (2021).
A konferencia olyan területeket fed le, mint a piaci és
orvosi adatelemzés, a kényszermigráció és a látási
adatok modellezése, a katasztrófa- és vészhelyzeti
információk visszakeresése és a gyors szimuláció.

University of Bath, Egyesült Királyság
A Bath-i Egyetem nemrégiben nagy összegű támogatást
kapott az Egyesült Királyság kormányától, hogy a
következő nyolc évben 60-70 PhD-hallgatót képezzen ki
a mesterséges intelligencia területén. Az egyetem ad
otthont a Mozgáselemzési, Szórakoztatási Kutatási és
Alkalmazási Központnak (CAMERA) is, amely jelentős
átfedést mutat a York-i Visionnel: Science to Applications
(VISTA) programmal. A VISTA jelenleg tárgyalásokat
folytat a Bath karával és munkatársaival a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kutatással és PhD-képzéssel
kapcsolatos együttműködésről.

A NYILVÁNOSSÁG
BEVONÁSA:
WEBOLDALAK,
KÖZÖSSÉGI
MÉDIA ÉS
ÁLLAPOTI JELENTÉS
SZEMINÁRIUMOK

WEBOLDALOK
A három külső finanszírozású kanadai mesterséges
intelligencia intézet (Vector, Amii, Mila) lenyűgöző és
átfogó weboldalakkal rendelkezik. A Waterloo-i
Egyetem, amely létrehozta a Waterloo Mesterséges
Intelligencia Intézetet, egy kapcsolódó weboldalt
(waterloo.ai) hozott létre, amely szintén elég jelentős.
A munkacsoport munkáját megelőzően York nem
rendelkezett központi AI webes jelenléttel. A Googleon a "York University Artificial Intelligence"
kulcsszavakra történő keresés a következő rangsorolt
eredményeket hozta:
1. https://schulich.yorku.ca/programs/mmai/.
Ismerteti az új MMAI programot Schulichban.
2. http://eecs.gradstudies.yorku.ca/ai/. Ismerteti az új
MSc in Computer Science, Specialization in AI
fokozatot az EECS graduális programon belül.
3. https://continue.yorku.ca/certificates/certificate-ingépi tanulás/. Ismerteti a York School of Continuing
Studies által kínált új gépi tanulásról szóló
tanúsítványt.

A munkacsoport munkájának részeként a Public
Engagement munkacsoport Rebecca Pillai Riddell
kutatási alelnökkel és Jason Miller egyetemi
informatikus segítségével létrehozta a York első
központi online központját a mesterséges
intelligencia kutatásának, oktatásának és
tanulásának: ai.yorku.ca.

SZOCIÁLIS MÉDIA
A Yorki Egyetem jelenleg nem rendelkezik olyan
közösségi média fiókokkal, amelyek kifejezetten a York-i
mesterséges intelligenciával foglalkoznának. Vannak
projekt-, tanszék- és csoport-specifikus fiókok, amelyek
az AI-ról posztolnak (pl. a VISTA @VISTAYorkU, a
Lassonde @AIhive_org és az IP Osgoode @IPOsgoode),
de a szélesebb kutatási lefedettség csak a VPRI Twitterfiókján (@YUResearch) keresztül valósul meg.

4. http://eecs.lassonde.yorku.ca/specialization/
artificial-intelligence/. A mesterséges
intelligenciával kapcsolatos kutatásokat végző
EECS oktatók listája.
5. http://research.info.yorku.ca/learn-more-about-aiat-york/. A VPRI által létrehozott új weboldal,
amely felsorolja a Yorkban a közelmúltban
megjelent, mesterséges intelligenciával kapcsolatos
híreket.
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SEMINÁRSOK
A
Yorki
Egyetemen
jelenleg
nincs
általános
szemináriumsorozat a mesterséges intelligenciáról.
Inkább számos specifikusabb szemináriumsorozat
létezik, amelyek a mesterséges intelligenciával
kapcsolatosak, többek között:
• A CVR-VISTA heti szemináriumsorozat, amelynek
körülbelül egyharmada mesterséges
intelligenciával kapcsolatos.
• A Yorki Számítástechnikai Innovációs Központ
kiemelkedő előadók sorozata, amelynek nagy
része
AI-val kapcsolatos. Az előadók között volt Geoff
Hinton (Torontói Egyetem; Google), Antonio
Torralba (MIT) és Tom Mitchell (CMU).
• A kognitív tudományok előadói sorozat, amelynek
körülbelül egynegyede mesterséges intelligenciával
kapcsolatos. Az előadók között volt Chaz Firestone
(pszichológia, Johns Hopkins Egyetem), Steven
Piantadosi (pszichológia, Berkeley) és Hayley
Clatterbuck (filozófia, Rochester).
• IP Osgoode's Bracing for Impact webináriumsorozat, amely a COVID-19 világjárványra
válaszul indult, a Microsoft szponzorálásával és
az AI-val kapcsolatos összes témában.
Emellett York gyakran szponzorál ad hoc AI-hez
kapcsolódó eseményeket, többek között:
LASSONDE MÉRNÖKI ISKOLA
• AI, Graphics Interface and Computer and
Robot Vision Conference 2018:
http://aigicrv.org/2018
• Ghost in the Machine: https://lassonde.yorku.ca/
articles/ghost-machine-january-24
IP OSGOODE
Felkészülés a becsapódásra: A mesterséges
intelligencia kihívása konferenciasorozat
• 2018: AI Governance
• 2019: AI adat- és innovációs politika
• 2020: Zooming Out - Emerging Technologies
(elhalasztva a COVID-19 világjárvány miatt)
ONTARIOI JOGI BIZOTTSÁG,
AZ OSGOODE HALL JOGI KARÁN TALÁLHATÓ
• Mesterséges intelligencia ügyvédeknek: (az
ElementAI-val együttműködésben)
• Mesterséges intelligencia ügyvédeknek: Szimpózium
az ElementAI-val
SCHULICH ÜZLETI ISKOLA
• Start-up Night

A KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS ALELNÖK
HIVATALA
• Digital Doings Symposium (AI fókusszal)

AJÁNLÁSOK
A munkacsoport nyilvánossággal foglalkozó
munkacsoportja a VPRI támogatásával egy új, a
nyilvánosságot célzó munkacsoportot indított,
2019 őszén a York-i mesterséges intelligencia
kutatás és tananyag központosított webes
megjelenése.
A munkacsoport megjegyzi, hogy a hatékonyság
érdekében a honlapnak megfelelő technikai és
szakmai erőforrással kell rendelkeznie, amely képes
a funkciók folyamatos bővítésére, a tartalom
pontosságának és naprakészségének fenntartására,
valamint a keresőmotorokban, például a Googleban való megfelelő helyezés biztosítására. A
hatékonyság érdekében a weboldalnak
dinamikusnak és meggyőzőnek kell lennie.
A munkacsoport azt is ajánlja, hogy hozzanak
létre és tartsanak fenn aktívan egy egyetemi
szintű, mesterséges intelligenciára összpontosító
Twitter-fiókot.
A munkacsoport javasolja továbbá, hogy a York
hozzon létre egy általánosabb
szemináriumsorozatot, amelynek középpontjában
a mesterséges intelligencia és társadalom áll. A
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sorozat tartalmazhat előadásokat mind a technikai, mind
az általánosabb közönség számára, feltéve, hogy azokat
egyértelműen ekként jelölik. Ez a sorozat segítene
megerősíteni a York-i mesterséges intelligencia
közösséget, és jobban megalapozná York szerepét a
nagy torontói térség mesterséges intelligencia
közösségében.
A szemináriumsorozatot egy központi, magas
színvonalú helyszínen, a Keele campuson, a két yorki
metróállomás egyikének közelében kellene tartani,
hogy a belvárosból és a torontói nagyvárosi térség más
pontjairól is többen jöjjenek el. A mesterséges
intelligenciával kapcsolatos valamennyi eseményre
vonatkozóan létre kell hozni egy yorki listaszervert. Ezt
a VPRI által készített, a mesterséges intelligenciával
foglalkozó oktatók listájával lehet megtölteni (A.
függelék). Az új yorki mesterséges intelligencia
honlapon (ai.yorku.ca) naprakész listát kell vezetni a
Yorkban sorra kerülő, mesterséges intelligenciával
kapcsolatos eseményekről.
A weboldal fejlesztésének következő fázisában a
következőket
kellamegvalósítani:
Hosszabb távon
York-i mesterséges intelligenciára
vonatkozó térrendezési terv részeként (lásd a fenti "Tér
• Hozzáférhető, kereshető és naprakész névjegyzék a
és infrastruktúra" című szakaszt) dedikált
Yorkban mesterséges intelligenciával kapcsolatos
szemináriumtermeket és nyilvánosan hozzáférhető
témákon dolgozó oktatókról.
bemutatótereket kell létrehozni az aktuális kutatások
•bemutatására.
Egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a
York-i közösség tagjai számára, hogy kapcsolatokat
alakítsanak ki egymással, és egyes kutatási és
tantervi AI-témákhoz társuljanak.

KORMÁNYZAT
ÁLLAPOTI JELENTÉS
Jelenleg a Yorkban nincs olyan egyetemi szintű
adminisztratív struktúra, amely a mesterséges
intelligencia kutatásának és tudományos programjainak
támogatására szolgálna. Ehelyett az AI-hez kapcsolódó
tevékenységeket folytató egyedi ORU-k és kutatási
programok (pl. VISTA, CVR), valamint az új graduális
programkezdeményezések (pl. AI mesterképzés a
Lassonde School of Engineering és a Schulich School of
Business) foltokban állnak.

AJÁNLÁSOK
Annak érdekében, hogy a York elismert vezető
szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia
kutatás és a tudományos programok terén, a
munkacsoport azt javasolja, hogy a York hozzon létre
egyetemi szintű mesterséges intelligencia
kezdeményezéseket, és integrálja a különböző
mesterséges intelligencia tevékenységeit egyetlen
zászló alá: AI@York. Ezek a pánegyetemi
kezdeményezések
E célok elérése érdekében a munkacsoport azt javasolja,
hogy az egyetem hozzon létre egy igazgatási hivatalt,
a VPRI és az akadémiai alelnök és a provoszt
társfinanszírozásával, hogy felügyelje ezeket a
pánegyetemi AI-kezdeményezéseket. Tekintettel a
mesterséges intelligencia széles hatókörére, ez a
struktúra nem egy ORU, hanem inkább egy
ernyőstruktúra lehet, amely kutatási és tudományos
feladatokat egyaránt ellát, és amely több, mesterséges
intelligenciával kapcsolatos ORU-hoz és tudományos
programhoz kapcsolódik. Az irodának megfelelő
forrásokkal kell rendelkeznie a folyamatos és
új AI-kezdeményezések, valamint az AI weboldalának,
közösségi médiajelenlétének és szemináriumsorozatának
karbantartása. A York méltányosság, befogadás és
sokszínűség, társadalmi igazságosság és fenntarthatóság
céljaihoz való igazodás részben a York erőforrásaival,
például az Emberi Jogi, Méltányossági és Befogadási
Központtal és a Méltányossági és Képviseleti
Főtanácsadóval való koordináció és együttműködés
révén érhető el.

FÜGGELÉKEK

A. függelék.

A Yorki Kar mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásban
részt vevő oktatói karai
Keresztnév
Farah

Vezetéknév
Ahmad

Cím
docens

Kar
Egészség

Hossam
Robert

Ali-Hassan
Allison

Professzorhelyettes
Professzor

Glendon
Lassonde

Aijun

Egy

Professzor

Lassonde

Ali
Amir

Asgary
Asif

docens
Professzor

LA&PS
Lassonde

Melanie

Baljko

docens

Lassonde

Marcus
Michael

Biehl
Barna

Professzor
Professzor

Schulich
Lassonde

Marcus

Brubaker

Tanársegéd

Lassonde

Martin
Jean-Gabriel
Gene

Bunch
Castel
Cheung

Professzor
Professor Emeritus
docens

EUC
Osgoode
Lassonde

Lily
Natalie
Carys
Doug
Julia
Alex
Pina

Cho
Coulter
Craig
Crawford
Creet
Czekanski
D'Agostino

docens
Tanársegéd
docens
Kiváló kutatóprofesszor
docens
docens
docens

LA&PS
LA&PS
Osgoode
Egészség
LA&PS
Lassonde
Osgoode

Patricio
Valerio
Konstantinos

Davila
De Stefano
Derpanis

docens
docens
docens

AMPD
Osgoode
Lassonde

James

Elder

Professzor

Lassonde;
Egészségügy

Christo

El Morr

Professzorhelyettes

Egészség

Petros

Faloutsos

Professzor

Lassonde

Caitlin
Rene
Xin
David
Markus
Parke

Fisher
Fournier
Gao
Gelb
Giesler
Godfrey

docens
docens
Professzor
docens
docens
docens

AMPD
Tudomány
Tudomány
AMPD
Schulich
Lassonde

Verena

Gottschling

docens

LA&PS

Részleg
Egészségpolitika &
menedzsment
Nemzetközi tanulmányok
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Közigazgatási tanulmányok
Villamosmérnöki &
Számítógépes tanulmányok
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Menedzsment tudomány
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Törvény
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Angol
Kommunikációs tanulmányok
Törvény
Pszichológia
Angol
Gépészet
Törvény
Mozi & Médiaművészet
Törvény
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Villamosmérnöki és
informatikai
tudományok;
Pszichológia
Egészségpolitika &
menedzsment
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Mozi & Médiaművészet
Kémia
Matematika & statisztika
Tervezés
Marketing
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Filozófia
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Keresztnév
Jane
Zulfikar
Steven

Vezetéknév
Heffernan
Hirji
Hoffman

Cím
docens
docens
Professzor

Kar
Tudomány
LA&PS
Egészség

Ali

Hooshyar

Tanársegéd

Lassonde

Mark-David
Jimmy
Jennifer
Michaela
Susan
Michael

Hosale
Huang
Hyndman
Hynie
Ingram
Jenkin

docens
Professzor
Professzor
docens
docens
Professzor

AMPD
LA&PS
EUC
Egészség
LA&PS
Lassonde

Jennifer

Jenson

Hui

Jiang

Professzor, igazgató Digitális Írástudás Oktatás
Kutató Intézet (IRDL)
Professzor
Lassonde

Zhen Ming (Jack)

Jiang

docens

Lassonde

Joel
Muhammad-Ali
Murat
Usman

Katz
Khalidi
Kristal
Khan

Egészség
LA&PS
Schulich
Lassonde

Hyejin
Fuyuki
Matthew

Ku
Kurasawa
Kyan

Professzor
Professzor
docens
egyetemi docens, a doktori program
igazgatója
docens
docens
docens

Yves

Lespérance

docens

Lassonde

Marin
Michael
Heather
Paul
Helene
Dirk

Litoiu
Longford
Lotherington
Lovejoy
Massam
Matten

LA&PS
AMPD
Oktatás
LA&PS
Tudomány
Schulich

Susan
Hélène

McGrath
Mialet

docens
docens
Professzor
Kiváló kutatóprofesszor
Professzor
Hewlett-Packard Vállalati Társadalmi
Felelősségvállalás Tanszék
Professzor
docens

Seyed
Jonathan

Moghadas
Obar

docens
docens

Tudomány
LA&PS

Joel
James

Ong
Orbinski

Tanársegéd
Professzor

AMPD
Egészség

Emmanouil
(Manos)
Sylvia

Papagelis

Tanársegéd

Lassonde

Ronald
Jonathon
Jennifer
Markus

Pearlman
Penney
Pybus
Reisenleitner

Páva
Nyugdíjas egyetemi tanár
docens
Professzorhelyettes
Professzor

Tudomány
LA&PS
Lassonde

LA&PS
Tudomány

Részleg
Matematika & statisztika
Antropológia
Egészségpolitika &
menedzsment
Elektromos mérnöki &
Számítástechnika
Számítástechnikai művészetek
Információs technológia
Pszichológia
Bölcsészettudományok
Elektrotechnika &
Számítástechnika

Elektrotechnika &
Számítástechnika
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Pszichológia
Filozófia
Menedzsment tudomány
Építőmérnöki tevékenység
Matematika & statisztika
Szociológia
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Információs technológia
Számítástechnikai művészetek
Történelem
Matematika & statisztika
Politika

LA&PS

Szociális munka
Tudomány & Technológiai
Tanulmányok
Matematika & statisztika
Kommunikáció & Média
Tanulmányok
Számítástechnikai művészetek
Egészségpolitika &
menedzsment
Elektromos mérnöki &
Számítástechnika
Társadalomtudomány

Tudomány
Osgoode
LA&PS
LA&PS

Biológia
Törvény
Politika
Bölcsészettudományok
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Keresztnév
Regina
Paul

Vezetéknév
Rini
Ritvo

Cím
Professzorhelyettes/KRC
docens

Kar
LA&PS
Egészség

Ken
Shayna
Terry
Ali

Rogers
Rosenbaum
Sachlos
Sadeghi-Naini

docens
Professzor
Tanársegéd
docens

AMPD
Egészség
Lassonde
Lassonde

Dominique

Scheffel-Dunand

Glendon

Craig
Lauren

Scott
Sergio

docens/kutatási dékánhelyettes
Kutatási dékánhelyettes
Professzor
Professzor

James
Donald
Gunho

Sheptycki
Sinclair
Sohn

Professzor
docens
docens

LA&PS
AMPD
Lassonde

Pirathayini

Srikantha

Professzorhelyettes

Lassonde

Ian

Stedman

Tanársegéd

LA&PS

Gary
Paul
Kurt

Sweeney
Szeptycki
Thumlert

Professzor
Professzor
egyetemi docens, tag Digitális
Írástudás Kutatóintézet (IRDL)

Tudomány
Tudomány
Oktatás

Niko
John

Troje
Tsotsos

Professzor
Kiváló kutatóprofesszor

Tudomány
Lassonde

Ruth

Urner

Professzorhelyettes

Lassonde

Franck

VanBreugel

Professzor

Lassonde

Doug

Van Nort

docens/KKR

AMPD

David
Graham
Ping

Vaver
Wakefield
Wang

Professzor
docens/KKR
docens

Osgoode
AMPD
Lassonde

Steven
Jennifer
Richard

Wang
Wemigwans
Wildes

Professzor
Tanársegéd
docens

Tudomány
Oktatás
Lassonde

Jianhong
Dan
Hongmei
Huaiping
Detlev
Joel

Wu
Zhang
Zhu
Zhu
Zwick
Zylberberg

Professzor
Professzor
docens
Professzor
docens
Professzorhelyettes

Tudomány
Lassonde
Tudomány
Tudomány
Schulich
Tudomány

Osgoode
Egészség

Részleg
Filozófia
kineziológia &
Egészségtudomány
Mozi & Médiaművészet
Pszichológia
Gépészet
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Francia tanulmányok
Törvény
kineziológia &
Egészségtudomány
Társadalomtudomány
Számítástechnikai művészetek
Föld & Űrkutatás & mérnöki
tudományok
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Közpolitikai Iskola &
Közigazgatás
Biológia
Matematika & statisztika

Biológia
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Elektromos mérnöki &
Számítástechnika
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Számítógépes Művészetek /
Színház & Előadásmód
Tanulmányok
Törvény
Számítástechnikai művészetek
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Matematika & statisztika
Elektrotechnika &
Számítástechnika
Matematika & statisztika
Gépészet
Matematika & statisztika
Matematika & statisztika
Marketing
Fizika és csillagászat
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Aktuális AI-hez kapcsolódó kurzusajánlatok a Yorkban
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Kar

Tanfolyam kódja

Cím

Lassonde

EECS 3401

Bevezetés a mesterséges intelligenciába és a logikai programozásba

Lassonde

EECS 4401/5326

Mesterséges intelligencia

Lassonde

EECS 4402/5311

Logikai programozás

Lassonde

EECS 4404/5327

Bevezetés a gépi tanulásba és a mintafelismerésbe

Lassonde

EECS 4412

Adatbányászat

Lassonde

EECS 4414

Információs hálózatok

Lassonde

EECS 4421/5324

Bevezetés a robotikába

Lassonde

EECS 4422/5323

Számítógépes látás

Lassonde

EECS 4491

Szimuláció és animáció számítógépes játékokhoz

Lassonde

EECS 6127

Gépi tanulás elmélete

Lassonde

EECS 6322

Neurális hálózatok és mélytanulás

Lassonde

EECS 6323

Haladó témák a számítógépes látásban

Lassonde

EECS 6324

A vezérléstől a működtetőkig: A vizuális észlelés számítógépes modelljei

Lassonde

EECS 6325

Mobil robot mozgástervezés

Lassonde

EECS 6327

Valószínűségi modellek és gépi tanulás

Lassonde

EECS 6328

Beszéd- és nyelvfeldolgozás

Lassonde

EECS 6332

Statisztikai vizuális mozgáselemzés

Lassonde

EECS 6333

Több nézetű kép megértése

Lassonde

EECS 6339

Bevezetés a számítógépes nyelvészetbe

Lassonde

EECS 6340

Megtestesült intelligencia

Lassonde

EECS 6412

Adatbányászat

Lassonde

EECS 6414

Adatelemzés és vizualizáció

Lassonde

ESSE 4630

Képfeldolgozás a távérzékeléshez és a fotogrammetriához

Lassonde

ESSE 4600

Földrajzi információs rendszerek (GIS) és adatintegráció

Lassonde

ESSE 5420

Fejlett térinformatikai technológia

Lassonde

MECH 6503

Disruptív és exponenciális technológiai innovációk

SSB

ECON 4210/6210

Gazdasági előrejelzés és elemzés

SSB

FINE 6310A

A pénzügyi piacok ökonometriája

SSB

MBAN 5330

Big Data alapjai és alkalmazásai

SSB

MBAN 6090

Analitikai tanácsadói projekt

SSB

MBAN 6110

Adattudomány I

SSB

MBAN 6120

Adattudomány II

SSB

MBAN 6500

Mesterséges intelligencia az üzleti életben I
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Kar

Tanfolyam kód

Cím

SSB

MBAN 6510

Mesterséges intelligencia az üzleti életben II

SSB

MKTG 6326

Kiskereskedelmi analitika

SSB

MKTG 6360X

Marketing mérőszámok

SSB

MMAI 5000

AI alapjai

SSB

MMAI 5040

A mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásai I

SSB

MMAI 5090

A mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásai II

SSB

MMAI 5100

Adatbázis alapjai

SSB

MMAI 5200

Algoritmusok az üzleti elemzéshez

SSB

MMAI 5300

Numerikus módszerek és elemzés

SSB

MMAI 5400

Természetes nyelvi feldolgozás

SSB

MMAI 5500

A neurális hálózatok és a mélytanulás üzleti alkalmazásai

SSB

MMAI 6050

AI tanácsadói projekt

SSB

OMIS 3710

Információs rendszerek

SSB

OMIS 3730

Adatbázis-kezelés Access-szel

SSB

OMIS 4000

Modellek és alkalmazások az operációkutatásban

SSB

OMIS 5110

Információs rendszerek

SSB

OMIS 6710

Vezetői információs rendszerek

SSB

SGMT 6800

A technológiai alapú cégek stratégiai menedzsmentje

LA&PS

AP/COMN 3551

A digitális média és kultúra haladó kérdései

LA&PS

AP/HUMA 2920

Tudás, technológia és kultúra

LA&PS

AP/ITEC 4310

Alkalmazott mesterséges intelligencia

LA&PS

AP/LING 3800

Nyelv és elme

LA&PS

AP/PHIL 2160

Elmék, agyak és gépek

LA&PS

AP/PHIL 3750

A mesterséges intelligencia filozófiája

LA&PS

AP/PHIL 3776

Technológia és etika

LA&PS

GS/PHIL 5340

A mesterséges intelligencia etikai és társadalmi vonatkozásai

LA&PS

STS 3561

A számítástechnika és az informatika története

AMPD

FILM 6245

A jövő mozija

AMPD/Lassonde

DIGM 5010

A digitális média alapjai (core)

AMPD/Lassonde

DIGM 5020/6020

Haladó vertikális stúdió/labor (alap)

AMPD/Lassonde

DIGM 5950

Mesterséges élet, generatív művészet és kreatív kód (választható)

AMPD/Lassonde

DIGM 5960

A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia alkalmazásai az előadóművészetben
(választható)

AMPD/Lassonde

FA/DATT 2300

Játékfejlesztés I (alap)

AMPD/Lassonde

FA/DATT 3200

Távjelenlét (választható)

AMPD/Lassonde

FA/DATT 3300

Játékmechanika (alap)
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Kar

Tanfolyam kódja

Cím

AMPD/Lassonde

FA/DATT 4071

Interaktív hangzó művészetek (választható)

AMPD/Lassonde

FA/DATT 4300

Játékfejlesztés II (alap)

AMPD/Lassonde

FA/DATT 4950

Mesterséges élet, generatív művészet és kreatív kód (választható)

Osgoode

LW7400.09

Szellemi tulajdon és technológia intenzív program
(a Stanford CodeX-en a mesterséges intelligenciáról és a diákok elhelyezéséről
szóló előadásokat is tartalmaz)

Osgoode

ELGC 762

Etikus joggyakorlás a globális közösségben (egy ülés a mesterséges intelligenciáról)

Osgoode

LAW 2680

Jogi információtechnológia

Osgoode

LAW 3075

Pénz, fizetés és kriptopénzek a digitális korban

Osgoode

JOG 3592A

Jogi értékek: AI

Osgoode

JOG 3592M

Jogi értékek: Digitális világ, demokrácia és nemzetközi jog

Egészség

PSYC 6225

A vizuális észlelés számítógépes modellezése

Egészség

PSYC 6256

Az idegi kódolás alapelvei
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Jelenlegi köz- és magánszektorbeli partnerségek a mesterséges
intelligencia területén Yorkban
Szervezet

York munkatársak

Alcohol Countermeasure Systems Corp

Hongmei Zhu, Steven Wang

Alkalmazott elismerés

BRAIN

Autodesk Research

CREATE DAV

Bereskin & Parr

IP Innovációs Klinika

Bluedot

CREATE DAV

Borealis AI

Marcus Brubaker

CrossWing

Michael Jenkin, James Elder

Dapasoft

AGY, LÉTREHOZNI DAV

ElementAI

Ontario állam jogi bizottsága Osgoode-ban

Empress Software

AGY, LÉTREHOZNI DAV

Esri Kanada

ISSUM, DAV LÉTREHOZÁSA

Fuseforward megoldások

BRAIN

GestureTex

AGY, LÉTREHOZNI DAV

Huawei Kanada

Rick Wildes, James Elder

IBM

DAV, BRAIN LÉTREHOZÁSA

iFLYTEK

Hui Jiang

iNago

BRAIN

ISED

IP Innovációs Klinika, Pina D'Agostino

KBM Resources Group

Baoxin Hu

ManagingLife

Jane Heffernan

Sokrétű adatbányászat

AGY, LÉTREHOZNI DAV

MDA

BRAIN

Mircom

ISSUM, DAV LÉTREHOZÁSA

Nlogic

AGY, LÉTREHOZNI DAV

Norton Rose Fulbright Kanada LLP

IP Innovációs Klinika

Ontario Brain Institute

BRAIN

Saját innováció

IP Innovációs Klinika

Kanadai Közegészségügyi Ügynökség

BRAIN

Qualcomm

Laurie Wilcox, Rob Allison, Sebastian Magierowski

Samsung AI

Michael Brown, Michael Jenkin

Szent Mihály Kórház

BRAIN

Teledyne Optech

ISSUM, DAV LÉTREHOZÁSA

The Globe and Mail

DAV, BRAIN LÉTREHOZÁSA

TransPlan

ISSUM, DAV LÉTREHOZÁSA
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Jelenlegi nemzetközi mesterséges intelligencia partnerségek
Ország

Város

Intézmény

Kína

Peking

Beihang Egyetem

Kína

Peking

Pekingi Normál Egyetem

AMPD Exchange

Kína

Changzhou

Changzhou Egyetem

Ontario-Jiangsu csere

Kína

Shanghai

Kína

Peking

Kína Európa Nemzetközi Üzleti
Iskola Sanghajban

York Partnerség
Egyetemi szintű csereprogram és
Schulich Exchange

Schulich Exchange
Egyetemi szintű csereprogram

Kínai
Társadalomtudo
mányi Akadémia
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Kína

Shanghai

Fudan Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Kína

Harbin

Harbin Institute of Technology

Egyetemi szintű csereprogram

Kína

Hunan

Hunan Egyetem

Artikuláció

Kína

Wuxi

Jiangnan Egyetem - Wuxi

Ontario-Jiangsu csere

Kína

Zhengjiang

Jiangsu Egyetem - Zhenjiang

Ontario-Jiangsu csere

Kína

Peking

Minzu University of China

Ontario-Jiangsu csere

Kína

Nanjing

Nanjingi Repülési és
Űrhajózási Egyetem

Ontario-Jiangsu csere

Kína

Nanjing

Nanjingi Normál Egyetem

Ontario-Jiangsu csere

Kína

Peking

Pekingi Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Kína

Shanghai

Sanghaji Pénzügyi és Közgazdasági
Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Kína

Chongqing

Délnyugati Politikatudományi és
Jogi Intézet

Osgoode Exchange

Kína

Peking

A Kínai Ösztöndíj Tanács

Ösztöndíj-megállapodás

Kína

Peking

Tsinghua Egyetem

Osgoode Exchange

Kína

Peking

Kína

Wuhan

Wuhan Egyetem

Lassonde Exchange

Kína

Suzhou

Xi'an Jiaotong - Liverpooli
Egyetem

Ontario-Jiangsu csere

Kína - Hongkong, SAR

Hong Kong

Hongkongi Kínai Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Kína - Hongkong, SAR

Hong Kong

Kína - Hongkong, SAR

Hong Kong

Hongkongi Egyetem

Osgoode Exchange és Schulich
Exchange

Kína - Tajvan

Új Tajpej város

Tamkang Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

India

Uttar Pradesh

Amity Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram
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Nemzetközi Üzleti és
Közgazdasági Egyetem (UIBE)

Hongkongi Tudományos és
Technológiai Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Egyetemi szintű csereprogram

Ország

Város

Intézmény

York Partnerség

India

Chennai

Anna Egyetem

Lassonde Exchange

India

Goa, Hyderabad,
Pilani (India) és
Dubai (Egyesült
Arab
Emírségek).

Birla Institute of Technology &
Science - Goa, Hyderabad, Pilani
és Dubai

Egyetemi szintű csereprogram

India

Pune

FLAME Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

India

Howrah

Indian Institute of Engineering
Science and Technology, Shibpur
(Bengáli Mérnöki és Tudományos
Egyetem)

Egyetemi szintű csereprogram

India

Bengaluru

Indian Institute of Management,
Bangalore

Schulich Exchange

India

Pune

India

Mumbai

Indiai Technológiai Intézet,
Bombay

Egyetemi szintű csereprogram

India

Roorkee

Indiai Technológiai Intézet,
Roorkee

Egyetemi szintű csereprogram

Indiai Tudományos Oktatási és
Kutatási Intézet

Ontario-India csereprogram

India

Új-Delhi

Jamia Millia Islamia

Egyetemi szintű csereprogram

India

Új-Delhi

Jawaharlal Nehru Egyetem, Újdelhi

Egyetemi szintű csereprogram

India

Sonipat

O. P. Jindal Globális Egyetem

India

Puducherry

Pondicherry Egyetem

Ontario-India csereprogram

India

Kolkata

Elnökségi Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

India

Mumbai

SNDT Női Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

India

Pune

India

Chandigarh

NCD Világszövetség

Egyetemi szintű csereprogram

Szingapúr

Szingapúr

Nanyangi Műszaki Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Szingapúr

Szingapúr

Szingapúri Nemzeti Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Szingapúr

Szingapúr

Singapore Management University

Schulich Exchange

Dél-Korea

Szöul

Ewha Womans Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Dél-Korea

Szöul

Hanyang Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Dél-Korea

Szöul

Koreai Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Dél-Korea

Szöul

Sogang Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Dél-Korea

Szöul

Sungkyunkwan Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Dél-Korea

Szöul

Yonsei Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Finnország

Espoo

Aalto Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Finnország

Helsinki

Helsinki Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Vishwakarma Technológiai
Intézet

Ontario-India Exchange és Osgoode
Exchange

Ontario-India csereprogram
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Ország

Város

Intézmény

York Partnerség

Finnország

Tempere

Tamperei Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Franciaország

Marseille

Aix-Marseille Egyetem

Osgoode Exchange

Franciaország

Lille

Lille-i Katolikus Egyetem

Schulich Exchange

Franciaország

Lyon

École Centrale de Lyon

Ontario-Rhones Alpes

Franciaország

Párizs

EDHEC Business School

Schulich Exchange

Franciaország

Écully

EM Lyon

Schulich Exchange

Franciaország

Grenoble

Grenoble INP

Ontario-Rhones Alpes

Franciaország

Párizs

HEC Paris

Schulich Exchange

Franciaország

Lyon

INSA de Lyon

Ontario-Rhones Alpes

Institut d'Administration des
Entreprises - Universite de Droit,
d'Economie et des Sciences d'Aix
Marseille

Egyetemi szintű csereprogram

Franciaország
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Aix-en-Provence

Franciaország

Avignon

Avignoni Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Franciaország

Pessac

Bordeaux-i Egyetem Montaigne

Egyetemi szintű csereprogram

Franciaország

Lyon

Université Claude Bernard Lyon

Ontario-Rhones Alpes

Franciaország

Grenoble

Université Grenoble Alpes

Ontario-Rhones Alpes

Franciaország

Saint-Etienne

Université Jean Monnet

Ontario-Rhones Alpes

Franciaország

Lyon

Université Jean Moulin Lyon 3

Ontario-Rhones Alpes

Franciaország

Párizs

Párizsi Egyetem - Dauphine

Schulich Exchange

Franciaország

Párizs

Párizsi-Sorbonne-i Egyetem (Paris
IV)

Egyetemi szintű csereprogram

Franciaország

Strasbourg

Strasbourgi Egyetem

Glendon Exchange

Németország

Weimar

Bauhaus-Universität Weimar

AMPD Exchange

Németország

Bielefeld

Bielefeldi Egyetem

Együttműködési megállapodás

Németország

Sankt Augustin

Bonn-Rhein-Sieg Iparművészeti
Egyetem

Háromegyetemi csereegyezmény

Németország

Bréma

Brémai Egyetem

Együttműködési megállapodás

Németország

Hamburg

Bucerius Law School, Hamburg

Osgoode Exchange

Németország

Darmstadt

Darmstadti Alkalmazott
Tudományok
Egyeteme

Németország

Tübingen

Eberhard Karls Universität
Tübingen

Németország

Oestrich-Winkel

EBS Universität für Wirtschaft und
Recht

Schulich Exchange

Németország

Berlin

Freie Universität Berlin

Egyetemi szintű csereprogram

Németország

Frankfurt

Goethe Egyetem Frankfurt

Egyetemi szintű csereprogram
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AMPD Exchange

Ontario-Baden-Württemberg
Exchange

Ország

Város

Intézmény

York Partnerség

Németország

Berlin

HTW Berlin (Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin)

Egyetemi szintű csereprogram

Németország

Berlin

Humboldt-Universität Zu Berlin

Egyetemi szintű csereprogram

Németország

Mainz

Németország

Karlsruhe

Németország

Heidelberg

Németország

Johannes Gutenberg Egyetem
Mainz

Egyetemi szintű csereprogram

Karlsruher Institut für Technologie

Ontario-Baden-Württemberg
Exchange

Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg

Ontario-Baden-Württemberg
Exchange

Stuttgart

Universität Hohenheim

Ontario-Baden-Württemberg
Exchange

Németország

Stuttgart

Universität Stuttgart

Ontario-Baden-Württemberg
Exchange

Németország

Ulm

Universität Ulm

Ontario-Baden-Württemberg
Exchange

Németország

Bonn

Bonni Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Németország

Konstanz

Konstanzi Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Németország

Mannheim

Mannheimi Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Németország

Marburg

Marburgi Egyetem

Együttműködési megállapodás

Németország

Oldenburg

Oldenburgi Egyetem

Kar Egészségügyi Exchange

Németország

Potsdam

Potsdami Egyetem

LA&PS Exchange

Németország

Düsseldorf

WHU - Otto Beisheim School of
Management

Schulich Exchange

Svédország

Malmö

Malmöi Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Svédország

Umeå

Umeå Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Svédország

Uppsala

Uppsala Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Egyesült Királyság - England

Staffordshire

Keele Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Egyesült Királyság - England

Newcastle upon
Tyne

Northumbria Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Egyesült Királyság - England

Oxford

Oxford Brookes Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Egyesült Királyság - England

London

Queen Mary University of London

Osgoode Exchange

Egyesült Királyság - England

Fürdő

University of Bath

Schulich Exchange

Egyesült Királyság - England

Leeds

Leeds-i Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Egyesült Királyság - England

Nottingham

Nottinghami Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram

Egyesült Királyság - England

Coventry

Warwicki Egyetem

Schulich Exchange

Egyesült Királyság - England

York

University of York

Egyetemi szintű csereprogram

Egyesült Királyság - Skócia

Glasgow

Glasgow-i Egyetem

Egyesült Királyság - Wales

Swansea

Swansea Egyetem

Egyetemi szintű csereprogram
(megújításra)
Egyetemi szintű csereprogram
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Ország

Város

Intézmény

York Partnerség

Amerikai Egyesült Államok

Tempe

Arizonai Állami Egyetem

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Cleveland

Case Western Reserve Egyetem

Schulich Exchange

Amerikai Egyesült Államok

Washington

Howard Egyetem

Schulich Exchange

Amerikai Egyesült Államok

Bloomington

Indiana Egyetem

Schulich Exchange

Amerikai Egyesült Államok

New York

New York-i Egyetem

Osgoode Exchange

Amerikai Egyesült Államok

Northampton

Smith College

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Palo Alto

Stanford Egyetem, CodeX Jogi
Informatikai Központ

IP intenzív program, IP
Osgoode

Amerikai Egyesült Államok

Plattsburgh

New York Állami Egyetem
Plattsburgi Főiskola

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Amherst

University at Buffalo, SUNY

Egyetemi szintű csereprogram

Amerikai Egyesült Államok

Honolulu

Hawaii Egyetem Manoa

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Orone

Maine-i Egyetem

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Austin

University of Texas at Austin

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Seattle

Washingtoni Egyetem

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Nashville

Vanderbilt Egyetem

Killam ösztöndíjprogram

Amerikai Egyesült Államok

Wellesley

Wellesley College

Killam ösztöndíjprogram
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E. függelék.

Nemzetközi vendégkutató gyakornokok
Yorkban: (2016-2019)
Kar

York felügyelő

Akadémiai év

Kutatási téma

Lassonde

Armenakis, Costas

2016-2017

Lassonde

Elder, James

2017-2018

Tárgyak számolása kategóriánként

LAPS

Litoiu, Marin

2017-2018

Adaptív szoftverrendszer

Lassonde

Sharma, Jit

2017-2018

A bio-visszatartó cellák tervezésének optimalizálása szélsőséges
eseményekhez

Lassonde

Urner, Ruth

2017-2018

Tartományi adaptáció és kauzalitás

Lassonde

Zhang, Dan

2017-2018

Robotika és mechatronika

Egészség

Fruend, Ingo

2018-2019

A fixált képi régiók előrejelzése a memóriakódolás során rekurrens neurális
hálózatok segítségével

Lassonde

Jenkin, Michael

2018-2019

Autonóm felszíni vízi jármű projekt

Lassonde

Wang, Jianguo

2018-2019

Nagy pontosságú SLAM több forrásból származó érzékelők fúziójával

A távérzékelési információ elkülönítése a háttértől a fraktálok alapján
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