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Rezumat al lucrării de doctorat  

 

Notă introductivă. Cercetarea se înscrie în domeniul securității transportului, cu 

implicații pentru securitatea națională, datorită importanței de a identifica rapid, corect și cu 

toleranță zero faţă de erori, amenințările în contextul traficului intens din punctele aeroportuare. 

Având în vedere în special amenințarea teroristă, dar și traficul internațional de substanțe și 

obiecte interzise sau alte activități criminale, optimizarea procesului de detectare și identificare 

rapidă este un factor critic. 

Terorismul reprezintă la ora actuală una dintre preocupările majore de securitate ale 

companiilor aeriene, având în vedere predilecția organizațiilor teroriste pentru atacuri 

desfășurate asupra aeronavelor în zbor sau pasagerilor din aeroporturi. Un atentat terorist reușit 

asupra unui zbor comercial satisface două din cerințele esențiale ale atentatorilor – un număr 

mare de victime (mai ales dacă detonarea are loc în timpul zborului) și o atenție media globală 

pe o perioadă îndelungată. Fragmentarea organizațiilor nonstatale violente, de la stadiul de 

organizații nonstatale naționaliste masive, motivate ideologic (în deceniul al șaselea din secolul 

XX), până la nivelul de rețea formată din celule și indivizi radicalizați via internet, contribuie 

la atomizarea riscurilor și potențiala diseminare a atentatorilor în interiorul întregii societăți. 

Dezvoltarea tehnologică a contribuit la sporirea mijloacelor de planificare și realizare a 

unui atentat puse la dispoziția unui individ sau grup redus, în cele mai multe cazuri sub 

acoperirea efectuării unor activități uzuale. Metodele de realizare a dispozitivelor explozive și 

de mascare a acestora au devenit tot mai diversificate și complexe, aspecte care au determinat 

modificări substanțiale de pregătire și control din partea instituțiilor de securitate. Merită 

menționat faptul că o parte din atacatorii care au luat parte la cel mai important atac terorist 

reușit, cel din 11 septembrie 2001, au reușit să obțină controlul asupra avioanelor utilizând 

câteva cutere și alte arme albe ascunse. Au existat numeroase încercări eșuate, în unele cazuri 

potențialii atacatori fiind identificați înainte de a pătrunde într-un aeroport, însă un singur 

atentat reușit este capabil să genereze un nou ciclu al fricii în interiorul unei societăți, dar și să 

ofere argumente pentru propaganda recrutorilor unor noi atentatori1. 

Deși în raport cu pierderile de vieți umane pot fi considerate nesemnificative, costurile 

antrenate de atentatele teroriste, de la distrugerile directe provocate până la perturbarea 

activităților economice și financiare globale, nu pot fi ignorate. De exemplu, costul total evaluat 

                                                           
1   David Mc.A Baker. Tourism and Terrorism: Terrorists Threats to Commercial Aviation Safety & Security. 

Internațional Journal of Safety and Security, 2012, disponibil la http://www.palermo.edu/Archivos_ 

content/2015/economicas/journal-tourism/edicion12/02Terrorism_Commercial_Aviation.pdf. 
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al distrugerilor și pierderilor în cadrul atacurilor teroriste din septembrie 2011 este de circa 100 

de miliarde USD (include distrugerea clădirilor, alte distrugeri ale unor proprietăți private, 

costurile de asigurare, pierderi datorate închiderii sau diminuării activității)2. Numai pierderile 

datorate distrugerii Turnurilor Gemene depășesc suma de 70 de miliarde USD3. Indicele 

financiar Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 14.5% în primele cinci zile după atac4. 

Atentatele teroriste, și în special atacurile reușite din septembrie 2001, au readus 

problema securității în atenția decidenților. Considerată înainte de 2001 drept o problemă 

uzuală, care se trivializase sub presiunea optimizării costurilor și a creșterii profitului, se adresa 

în special prevenirii transportului de substanțe, materiale și obiecte ilicite, prevenirii deturnării 

și atentatelor teroriste5. Istoricul infracțiunilor la bordul aeronavelor din Statele Unite a facilitat 

acreditarea ideii că deturnările curselor aviatice sunt mai probabile și mai eficiente ca imagine 

pentru diversele organizații motivate politic decât atentatele teroriste care urmăreau realizarea 

unui număr cât mai mare de victime6. 

Noua realitate care s-a impus după atacurile teroriste din septembrie 2001 a însemnat o 

regândire completă a conceptului de siguranță aeronautică, sub toate aspectele sale. În prezent, 

principalele etape de asigurare a securității zborului sunt screeningul amănunțit al pasagerilor 

și bagajelor, antrenarea echipajelor de zbor (piloți și personal de însoțire) pentru a observa 

indicatori de securitate, regândirea sistemelor de ventilație și purificare a aerului, plasarea de 

ofițeri de securitate în timpul curselor comerciale sau cargo7. 

În cadrul acestui dispozitiv complex, multimodal și stratificat, rolul ofițerului de 

securitate aeroportuar care realizează scanarea vizuală a bagajelor și a pasagerilor pentru 

detecția anomaliilor cu impact asupra siguranței zborului este unul esențial. În România, 

controlul de securitate este efectuat de operatori de securitate care sunt ofițeri ai Serviciului 

Român de Informații și presupune mai multe etape, fără a fi limitat la cele menționate: evaluarea 

listelor de pasageri înainte de zbor, controlul individual de securitate (poarta destinată detectării 

                                                           
2   George, B., Watford, N. Regulations of transport security post 9/11. Security Journal, 2007, (20), pp. 158-170. 

doi: 10.1057/palgrave.sj.8350062. 

3   Samuels, E. Terrorism: A paradigm shift in business risk management. Dissertation Abstracts Internațional, 

2008, 70(03). (UMI No. 3350847). 

4   Larobina, M.D., Pate, R.L. The impact of terrorism on business. Journal of Global Business Issues, 03.2009, 

3(1), pag. 147, disponibil la http://digitalcommons.sacredheart.edu/wcob_fac/83/. 

5   Russell, P. A., & Preston, F.W. Airline security after the event: Unintended consequences and illusions. The 

American Behavioral Scientist, no. 47, vol. 11, pp. 1419-1427. doi: 10.1177/0002764204265342. 

6  Hester, E.N. Cockpit assault. 2000, Salon.com, disponibil la http://www.salon.com/travel/diary/hest/2000/ 

04/08/cockpits/index.html. 

7   General Accounting Office. In-Flight Security Threats Has Matured, but Procedures Can Be Strengthened. 

GAO report number GAO-07-891, august 2007. 
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de metale, control manual, control aleatoriu), controlul bagajelor și obiectelor personale8. 

Din punctul de vedere biologic, problematica analizată se înscrie în studiul performanței 

aparatului neurovizual. Încă de la începutul cercetării strategiilor de căutare vizuală, au fost 

elaborate modele psihofiziologice, de tipul „observatorului ideal”, care s-au bazat pe teoria 

observatorului ideal baesian și au încercat să creeze un model matematic. 

Organizarea lucrării. Lucrarea este structurată în trei secţiuni majore. 

Prima parte a lucrării cuprinde documentarea conceptelor, metodele de optimizare, 

aspecte de etică, prezentare tip „state-of-the-art” și contribuții românești. 

• Primul capitol are drept scop realizarea unei descrieri a organizării, scopului general, 

obiectivelor, ipotezelor și metodologiei cercetării utilizate în lucrare. Este detaliată și 

metodologia cercetării experimentale, cadrul teoretic, ipoteza și scopul cercetării 

experimentale.  

• Capitolul doi este un sinopsis referitor la impactul dezvoltării tehnologice și rolul resursei 

umane înalt calificate în asigurarea securității, dezvoltării și progresului în acest secol. Sunt 

menționate și motivele alegerii temei și o serie de aspecte referitoare la sistematizarea 

lucrării și cercetării. 

• Capitolul trei este rezervat explicării detaliate a conceptelor care stau la baza demersului 

nostru – optimizarea performanței umane și neuroaugmentarea. Pentru operaționalizarea 

acestor concepte am considerat că este necesar să menționăm o serie de termeni secundari 

înrudiți, care facilitează înțelegerea în profunzime a obiectivelor, originalității, esteticii și 

limitelor acestor concepte. Sunt prezentate pe larg aplicații ale conceptelor menționate în 

domeniul civil (universitar, academic, afaceri) și militar, în special din Statele Unite, 

Uniunea Europeană sau unele țări comunitare și membre NATO (Franța, Germania, Olanda) 

și din afara UE (China, Australia, Israel, Japonia, India etc.). O secțiune a acestui capitol este 

dedicată menționării unor aspecte istorice și contemporane referitoare la contribuțiile 

românești în domeniul îmbunătățirii performanțelor umane. 

• În capitolul patru se realizează o discuție detaliată despre aspectele legale și etice care rezultă 

din aplicarea conceptului de îmbunătățire a performanței umane și neuroaugmentării în 

societatea contemporană, cu accent în special pe profesiile militare și managementul 

instituțiilor de securitate națională. 

• Capitolul cinci este dedicat expunerii metodelor prin care se pot realiza evaluări complexe, 

neinvazive, în unele cazuri chiar noncontact (de la distanță – remote sensing) ale statusului 

                                                           
8    https://www.sri.ro/controlul-de-securitate. 
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neurocognitiv, stării afective și comportamentului în diverse situații de interes pentru 

personalul de securitate națională (recrutare, antrenament și optimizare). Importanța acestui 

capitol derivă din faptul că, în absența unui proces de monitorizare complex, prelungit, 

personalizat, de precizie și standardizat, este imposibil să studiem și să comparăm 

„performanța”. În mod similar, realizarea unor strategii de optimizare și augmentare 

eficiente și sigure trebuie să aibă la bază dovezi obținute din surse credibile și verificabile. 

• În capitolul șase sunt expuse într-o manieră extensivă metodele, mijloacele și tehnicile 

utilizate pentru optimizarea și augmentarea performanței umane și, în special, a 

performanțelor neuropsihologice și comportamentale. Având în vedere abordarea 

preponderent sociologică a lucrării noastre, în acest capitol sunt prezentate mai ales aspecte 

descriptive, istorice și practice, în timp ce aspectele predominant medicale și psihologice 

sunt descrise în mod succint în cadrul Anexei 1. 

• Capitolul șapte reprezintă o proiecție a demersurilor și cercetărilor teoretice până la acest 

stadiu al lucrării și a fost organizat în patru subcapitole: 

• În prima parte sunt menționate aplicații ale metodelor de neuroaugmentare pentru 

optimizarea selectivă sau în mod predominant a unor procese psihice și funcții 

cognitive superioare (atenția, creativitatea, inteligența fluidă, memoria și gândirea 

prospectivă, învățarea rapidă, motivația, performanțele neurovizuale etc.). Considerăm 

că acest demers teoretic completează informațiile prezentate în special în capitolul 

patru, însă, utilizând o abordare din altă perspectivă.   

• În al doilea subcapitol sunt prezentate în mod punctual aplicații ale metodelor de 

neuroptimizare și augmentare pentru diverse profesii civile. 

• În cel de-al treilea subcapitol am discutat aplicat în ce măsură persoane cu aptitudini 

deosebite sau rare și, în unele cazuri, persoane cu probleme medicale speciale, pot 

reprezenta o resursă umană pentru domenii de nișă ale securității naționale.  

• În al patrulea subcapitol sunt prezentate în mod punctual aplicații ale metodelor de 

neuroptimizare și augmentare pentru diverse specialități militare. 

A doua parte a lucrării este dedicată cercetării doctorale experimentale (ipoteză, 

metodologie, materiale de lucru, experiment, rezultate și discuții, concluzii, recomandări). 

Cercetarea noastră are în vedere evaluarea, optimizarea și augmentarea performanțelor 

neurovizuale într-un scenariu care modelează activitatea uzuală efectuată de operatori de 

securitate aeroportuari.  

În secţiunea finală sunt anexate o serie de informaţii suplimentare, de natură să susțină 



11 

 

și să detalieze afirmațiile realizate în cursul documentării și cercetării. 

• Anexa 1 are drept scop prezentarea unor aspecte specifice (medicale și psihologice) despre 

substanțele psihofarmaceutice (nootrope), tehnicile de neurostimulare, metodele de 

antrenament cognitiv, optimizarea stilului de viață și tehnicile psihologice implicate în 

neuroaugmentare, recuperare cognitivă și neuroergonomie. 

• Anexa 2 prezintă o serie de studii medicale care au avut drept scop cercetarea diverselor 

aspecte ale neuroaugmentării la persoane sănătoase. Separat este prezentată și o bibliografie 

medicală selectată. 

• Anexa 3 cuprinde consimțământul în extenso utilizat în cadrul studiului. Participarea la 

studiu a fost condiționată de citirea, înțelegerea și semnarea acestui document.  

• Anexa 4 cuprinde imaginile cu diverse obiecte și bagaje radiografiate utilizate în cursul 

studiului nostru.  

• Anexa 5 cuprinde o versiune esențializată a două rapoarte de evaluare a activității electrice 

cerebrale în urma aplicării unui protocol de evaluare standardizat prin metoda 

electroencefalografiei cantitative (tehnica LORETA – acronim de la „low resolution brain 

electromagnetic source tomography”). Evaluările comparative au fost realizate în mod 

independent de către un medic specialist neurolog la inițierea studiului și după realizarea 

programului de optimizare cognitivă propus în cercetarea noastră. 

 Ipoteza generală a lucrării este că programele de optimizare și augmentare a 

performanțelor neurovizuale au un impact măsurabil de îmbunătățire a calității actului 

profesional în cazul ofițerilor de securitate aeroportuari. În cazul cercetării noastre, ipoteza 

principală a fost că implementarea programului de optimizare cognitivă va avea drept 

consecință o îmbunătățire măsurabilă a performanțelor neurovizuale, atât prin metoda de 

monitorizare a angajamentului vizual cât și electroencefalografic. Indicatorul principal al 

eficienței programului de optimizare este reprezentat de identificarea țintelor vizuale din 

seturile de imagini prezentate care emulează activitatea uzuală a operatorilor aero-portuari.  

 Scopul cercetării experimentale este de a pune în evidență utilitatea și impactul pozitiv 

pe care îl poate avea măsurarea performanțelor în timp real precum și aplicarea metodelor și 

tehnicilor de neuroaugmentare în cazul unei activități relevante pentru securitatea națională. 

Considerăm că această abordare este un demers natural de completare a eforturilor noastre de 

cercetare în domeniul studiat în lucrare și un preambul pentru alte cercetări similare.  

 Cercetarea realizează o analiză a strategiilor de căutare vizuală și al altor parametri 

precum activitatea electrică cerebrală, răspunsul galvanic al pielii, frecvenţa cardiacă, 
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activitatea electrică a inimii, a expresiilor emoționale faciale, aplicate pentru un ofițer de 

securitate care evaluează și monitorizează imaginile rezultate prin procesul de scanare 

instantanee cu raze X a bagajelor pasagerilor în punctele de tranzit aeroportuare. Protocoalele 

de cercetare utilizate în acest caz pot fi modificate cu ușurință și adaptate în cazul altor activități 

de securitate precum monitorizarea radarelor, a camerelor video, a ecranelor computerelor, 

analizei imagistice, în cadrul simulărilor etc. 

 Identificarea tuturor variabilelor care influențează performanțele în procesul de 

screening vizual ar permite clasificarea și taxonomizarea lor, precum și utilizarea în procesul 

de selecție, recrutare, formare profesională, monitorizare și educație profesională continuă. 

Subliniem în special posibilitatea de a dezvolta programe de antrenament personalizate care să 

maximalizeze potențialul fiecărui ofițer sau programe individualizate de monitorizare a 

performanțelor în timp operativ.  

 Cercetarea noastră își propune să identifice cei mai relevanți indicatori de performanță 

care pot fi măsurați în timp real și să propună pe baza observațiilor un program de optimizare 

și augmentare cognitivă care să îmbunătățească performanțele procesului de identificare a 

țintelor vizuale.  

  Cercetari similare și potențiale aplicații. Factorii neurofiziologici care influențează 

degradarea performanțelor sunt bine studiați, având în vedere posibilitatea limitată de 

optimizare dar care poate fi, cel puțin parțial, compensată tehnologic. Stresul este un factor care 

diminuă performanțele operatorilor aeroportuari, o creștere a cortizonului fiind asociată în 

cercetări cu scăderea capacității de a identifica corect amenințările9. Faptul că procesul de 

scanare se realizează în proximitatea mulțimii de călători are de asemenea implicații asupra 

stării emoționale și indirect, capacității cognitive. Astfel, s-a observat că aceste condiții 

accelerează răspunsurile în situațiile simple și le întârzie în situațiile complexe, însă fără a 

influența acuratețea răspunsurilor operatorilor experimentați10. O soluție care implică utilizarea 

eye tracking-ului este utilizarea unor dispozitive complexe care să evalueze statusul 

neurofiziologic în timp operațional11.  

                                                           
9 Thomas L, Schwaninger A, Heimgartner N, Hedinger P, Hofer F, Ehlert U, Wirtz PH. Stress-induced cortisol 

secretion impairs detection performance in x-ray baggage screening for hidden weapons by screening novices. 

Psychophysiology., 09.2014, no. 51(9), pp. 912-20, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

24785002. 

10 Yu RF, Wu X. Working alone or in the presence of others: exploring social facilitation in baggage X-ray 

security screening tasks. Ergonomics., 2015, no. 58(6), pp. 857-65, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 25554925. 

11 Thomas ML, Russo MB. Neurocognitive monitors: toward the prevention of cognitive performance decrements 

and catastrophic failures in the operational environment. Aviat Space Environ Med., 04.2007, vol. 78, no. (5), 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17547315. 
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 Problema erorilor în cazul țintelor foarte rare este un alt aspect îndelung studiat, în 

vederea identificării unor mecanisme psihologice care să contracareze acest efect. Au fost luate 

în calcul mai multe scenarii: 

• utilizarea a doi subiecți care să efectueze aceeași sarcină simultan, atât în mod individual 

cât și lucrând în echipă. 

• modificarea modalității de a semnaliza absența țintelor vizuale, în sensul prelungirii 

răspunsului. 

• creșterea în mod artificial și continuu a numărului de ținte, problema ieșind de sub incidența 

efectului de recunoaștere a țintelor foarte rare. Tehnic, s-a propus introducerea unor imagini 

artificiale generate de calculator care să fie interpuse celor reale, și care să conțină ținte 

vizuale din mai multe categorii de amenințări. Acest sistem permite și testarea vigilenței 

operatorului și contribuie la susținerea atenției acestuia. 

• inserția în fluxul de imagini doar pe o perioadă redusă (bursts) a imaginilor artificiale cu 

scopul de a genera intervale cu frecvențe crescute ale țintelor. Ipoteza testată este că 

perioadele îndelungate cu un număr redus de ținte determină adoptarea de către subiecți a 

unor criterii de căutare maladaptative, iar perioadele cu frecvenţă crescută ar avea un efect 

de recalibrare a atenției și strategiilor de căutare vizuală. 

• o variantă a scenariului de mai sus a constat în oferirea de feedback pentru operatori în 

perioada de frecvenţă crescută a țintelor (în cazul imaginilor controlate, generate de 

computer). Se consideră că această metodă ar crește sensibilitatea și scădea toleranța la erori 

din partea factorului uman. În studiul menționat, această metodă a fost identificată drept cea 

mai promițătoare și plauzibilă12. 

 Această metodă a plasării în mod virtual a imaginii unor obiecte în imagini reale ale 

scanărilor bagajelor este deja aplicată și este denumită proiecția imaginii unei amenințări (threat 

image projection). Tehnica permite supervizorilor și managerilor de securitate să măsoare în 

timpul antrenamentelor și în timp real performanțele operatorilor fără a genera riscuri pentru 

securitatea transportului. Controlul mai multor caracteristici, precum frecvenţa, tipul de 

amenințări, gruparea amenințărilor, secvențialitatea, diferențele de culoare13 etc. oferă mai 

multe opțiuni supervizorului și permite generarea de multiple scenarii, adaptate pentru o 

                                                           
12 Wolfe J. M., Horowitz T. S., Van Wert M. J., Kenner N. M., Place S. S., Kibbi N. Low target prevalence is a 

stubborn source of errors in visual search tasks.Journal of Experimental Psychology: General, 2007, no. 136 

(4), pp. 623–638, doi:10.1037, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2662480/.  

13 von Bastian C. C., Schwaninger A., Michel S.  Color impact on security screening. Aerospace Electron. Syst. 

Mag., 2010, no. 25, pp. 33–38 10.1109, disponibil la http://ieeexplore.ieee.org/document/5631724/. 
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persoană sau un post cu o anumită configurație a echipei14.  

  Astfel, s-a constatat și faptul că se poate obține un număr mai mare de identificări ale 

țintelor daca există o toleranță mai crescută la rata de erori; altfel spus, creșterea performanței 

a fost însoțită și de o creștere a numărului de false erori. Acest aspect subliniază limitele 

fiziologice ale detecției țintelor cu frecvenţă foarte redusă, o problemă spinoasă și în cazul 

experților, însă furnizează un artificiu care poate fi aplicat în realitate. Acceptarea unei rate mai 

crescute de erori, fără consecințe pentru operator sau fluxul de călători, este o soluție pentru 

optimizarea identificării imaginilor obiectelor interzise15.  

  Un subiect controversat este și măsura în care poziția unui obiect tridimensional de 

interes și a proiecției sale la scanarea cu raze X influențează eficiența identificării. Studiile 

referitoare la operațiile de rotație mentală și travaliul cognitiv necesar pentru a identifica corect 

obiectul originar nu au ajuns la o concluzie unitară. De exemplu, există o mare variație a 

gradului și vitezei de identificare în raport cu modificarea unghiului vizual, existând toleranțe 

între 0.5-30 de grade16.  

  Un factor esențial este și capacitatea de a recunoaște un obiect, un număr crescut de 

erori fiind înregistrat în cazul imaginilor necunoscute sau imperfect camuflate în obiecte 

familiare. Antrenamentul anterior și experiența atenuează această sursă de eroare17. Una din 

soluțiile cele mai accesibile constă în generarea mai multor imagini simultane din mai multe 

unghiuri (de obicei perpendiculare, pe mai multe axe), astfel încât procesul de reconstrucție și 

rotație mentală să fie facilitat18.  

 Importanța experienței și a antrenamentului a fost subliniată și în cadrul unui alt studiu 

care a investigat timpii activi de căutare și cei de evaluare a țintelor (comparare, identificare, 

luarea deciziei, răspuns). S-a pus în evidență diferența clara între timpii de căutare activă și mai 

ales cei decizionali, în favoarea subiecților mai experimentați. O altă descoperire a fost o 

scădere redusă, dar persistentă, a performanțelor vizuale în funcție de vârstă19. 

                                                           
14 https://www.rapiscansystems.com/en/products/bpi/productsrapiscan_threat_image_projection. 

15 Schwark J, Macdonald J, Dolgov I. False feedback increases detection of low-prevalence targets in visual 

search. Atten Percept Psychophys., 11.2012, no. 74(8), pp. 1583-1589, disponibil la https://www. ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/22864899.  

16 Kravitz D. J., Vinson L. D., Baker C. I. How position dependent is visual object recognition?. Trends Cogn. 

Sci., 2008, no. 12, pp. 114–122 10.1016, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 18262829. 

17 Michel S., de Ruiter J. C., Hogervorst M., Koller S. M., Moerland R., Schwaninger A.  Computer-based 

training increases efficiency in X-ray image interpretation by aviation security screeners. in Proceedings of 

the 41st Carnahan Conference on Security Technology, 2007. 

18 Bolfing A., Halbherr T., Schwaninger A. How image based factors and human factors contribute to threat 

detection performance in X-ray aviation security screening, in HCI and Usability for Education and Work 

Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5298, ed Holzinger A., editor. (Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag; ), 

2008, pp. 419–438. 

19 Koller SM, Drury CG, Schwaninger A. Change of search time and non-search time in X-ray baggage screening 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwark%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22864899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macdonald%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22864899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolgov%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22864899
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O cercetare de referință, care se impune prin amploarea și rigurozitatea demersului, a 

fost realizată în cadrul laboratoarelor Sandia în anul 2015. Utilizând mediul Tracer FIRE, două 

echipe de șase persoane fără o experiență îndelungată (novici) s-au întrecut în cadrul unui 

maraton de cibersecuritate, perioadă în care au fost efectuate mai multe evaluări psihologice, 

monitorizări ale interacției dintre computer și oameni, inclusiv măsurători ale strategiilor de 

căutare vizuală și măsurarea activității electrice cerebrale. O altă echipă de profesioniști formată 

din nouă oameni au repetat exercițiul și au fost evaluați în mod similar. 

La final au fost realizate comparații de tipul novice versus expert, inclusiv în domeniul 

strategiilor de căutare vizuală pe perioada alertelor de cibersecuritate sau a tiparelor electro 

encefalografice în momentele de presiune psihologică. De exemplu, s-a constatat că experții 

sunt capabili să vizualizeze mai rapid informația critică și să o selecteze pe baza experienței, 

fiind astfel capabili să își prioritizeze acțiunile sau să genereze scenarii tactice anticipative, care 

au îmbunătățit viteza de reacție și au contribuit la scăderea numărului de erori și timpi inerțiali. 

Pe baza înregistrărilor de eye tracking s-a putut realiza un traseu optim de căutare care să fie 

recomandat novicilor20. 

Dispozitivele de eye tracking au fost utilizate și în cadrul unui studiu realizat de 

compania Microsoft cu scopul de a înțelege modalitatea în care utilizatorii își alocă atenția 

vizuală atunci când privesc pagini web. Cercetarea a dorit să identifice metode inovatoare de 

creare și modificare automată a paginilor web, în sensul personalizării lor în funcție de 

strategiile vizuale preferate de utilizator. Un alt scop a fost identificarea elementelor vizuale din 

paginile web cu conținut bogat, astfel încât să se poată realiza o esențializare, dar care să 

cuprindă elementele dorite de utilizator. 

La acest studiu au luat parte 20 de utilizatori care au vizualizat 361 de pagini web, în 

timp ce au fost angajați în activități de obținere a informațiilor și de recunoaștere a unor 

elemente de identitate vizuale prestabilite. Pornind de la datele obținute, s-a putut realiza atât 

un tipar general de căutare (un fel de numitor comun al strategiilor de căutare vizuală) cât și 

identifica strategiile individuale. 

Modelul general a fost utilizat pentru realizarea unui algoritm care să emuleze cel mai 

probabil traseu de căutare vizuală și să estimeze probabilitatea pe care o are un element vizual 

de a fi observat. Cercetarea a fost utilizată pentru a fundamenta un nou concept, cel de impact 

                                                           
due to training. Ergonomics., 06.2009, vol. 52(6), pp. 644-56, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/pubmed/19424926. 

20 Jonathan McClain, Austin Silva, Glory Emmanuel Aviña, Chris Forsythe. Measuring Human Performance 

within Computer Security Incident Response Teams. Sandia Report, 09.2015, disponibil la 

http://prod.sandia.gov/ ntechlib/access-control.cgi/2015/159030.pdf. 
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al fixării, o nouă metodă de cartografiere a privirii când observă stimuli vizuali21. 

În cazul ofițerilor aeroportuari, studiile de eye tracking au permis în primul rând 

validarea unor teorii neurofiziologice și psihologice privind percepția vizuală și rolul pe care îl 

are experiența în atingerea unui grad înalt de performanță22. Au fost studiați în detaliu factorii 

umani, instrumentali, profesionali și procedurali care influențează în condiții reale rata 

detecției, performanța și scăderea calitativă a actului vizual23.  

  Cea mai răspândită metodă de îmbunătățire a performanțelor operatorilor aeroportuari 

este implementarea programelor de training, având în vedere atât limitele biologice ale 

analizatorului neurovizual, cât și evidențele din studii care converg asupra efectului robust pe 

care o au  antrenamentul real și video24 precum și experiența anterioară.  

 O primă variantă o reprezintă testele de pre-angajare, care sunt aplicații informatice 

destinate identificării unor ținte vizuale din imagini similare cu cele reale cu un grad de 

dificultate și complexitate comparabil (imagini suprapuse, din incidente nefamiliare, în medii 

aglomerate). Un astfel de program este X-Ray Object Recognition Test (X-Ray ORT)25, utilizat 

în Marea Britanie pentru autoevaluarea potențialilor candidați26. Un program mai performant 

din aceeași categorie este și X-Ray Tutor (XRT)27. 

 În anul 2015 a fost pus la dispoziția ofițerilor de securitate aeroportuari din Statele Unite 

(ofițerii Transport Security Administration – TSA) un program inovator de autoevaluare a 

performanțelor care utilizează și un dispozitiv de eye tracking denumit Screener’s Auto-

Diagnostic Adaptive Precision Training (ScreenADAPT) System28. 

  O direcție de cercetare vizează evaluarea performanțelor neurovizuale și a factorilor 

care influențează calitatea percepției în timp real. O serie de strategii de căutare specifice au 

                                                           
21 Georg Buscher, Edward Cutrell, Meredith Ringel Morris. What Do You See When You’re Surfing? Using Eye 

Tracking to Predict Salient Regions of Web Pages. disponibil la https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-

content/uploads/2009/04/WebEyeTracking_CHI2009.pdf. 

22 Biggs, T., Cain S., Clark, K., Darling, F., Mitroff, S.  Assessing visual search performance differences between 

Transportation Security Administration Officers and nonprofessional searchers. Vis. Cogn. 2013, no. 21, pp. 

330–352, disponibil la http://mattcain.com/papers/Biggs_Cain_Clark_Darling_Mitroff_%20Visual_Cognition 

_inpress.pdf.  

23 Schwaninger A., Hardmeier D., Hofer F.  Aviation security screeners visual ablilities and visual knowledge 

measurement. IEEE Aerosp. Electron. Syst., 2005a, no. 20, pp. 29–35. 

24 Karbach J., Schubert T. Training-induced cognitive and neural plasticity. Front. Hum. Neurosci., 2013, vol. 7, 

no. 48. 10.3389, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579194/.   

25 http://your.heathrow.com/bba-features/xraysecurityscreeningtest/. 

26 Hardmeier D., Hofer F., Schwaninger A. Increased detection performance in airport security screening using 

the X-Ray ORT as pre-employment assessment tool in “Proceedings of the 2nd Internațional Conference on 

Research in Air Transportation”, ICRAT 2006 Belgrad, pp. 393–397. 

27 https://www.casra.ch/en/products/xrt3/overview.html. 

28 https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ScreenADAPT%20Fact%20Sheet.pdf. 
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fost evaluate din perspectiva raportului performanță/viteză/oboseală oculară29. Se încearcă 

astfel o optimizare ergonomică, atât prin adaptarea modalității de prezentare a imaginilor 

bagajelor scanate precum și prin eficientizarea tehnicilor de căutare vizuală30.  

 O serie de profesii și domenii de activitate care reprezintă potențiali beneficiari ai cercetării 

noastre sunt prezentate în tabelul următor.  

Profesii militare 

Analist de imagine 

Operator de securitate aeroportuar  

Personal de pază (monitorizare CCTV) 

Operator radar 

Ofițeri criminaliști  

Ofițeri de cibersecuritate 

Parașutiști militari 

Scafandri militari 

Pompieri militari 

Piloți de avioane și piloți de încercare 

Trupe speciale de intervenție (inclusiv 

utilizarea echipamentului de vedere nocturnă) 

Șoimii aerului (air marshall) 

Piloți de drone militare aeriene (UAV) 

Controlori de drone terestre tactice (UGV) 

Conducători de vehicule blindate 

Ofițeri operativi de intelligence 

Profesii civile 

Medic de imagistică 

Anestezist 

Astronaut 

Manipulator de robot industrial  

Operator defectoscop 

Personal civil de paza și securitate 

Detectivi 

Gameri profesioniști 

Sportivi (tir, arc, formula 1, baschet, volei, 

fotbal, box, sporturi de contact) 

Standardele ocupaționale ale SUA 

Pompieri 

Luptători SWAT 

Piloți de aviație și elicopter 

Controlori de trafic aerian 

Piloți navali 

Conducători de tren 

Tabel 1.Tipuri de profesii militare și civile care necesită performanțe neurovizuale superioare 

Descrierea cercetării experimentale. Am analizat modul în care implementarea 

programului de optimizare cognitivă are drept consecință o îmbunătățire măsurabilă a 

performanțelor neurovizuale, atât prin metoda de monitorizare a angajamentului vizual (eye 

tracking) cât și electroencefalografic. Indicatorul principal al eficienței programului de 

optimizare este reprezentat de identificarea țintelor vizuale din seturile de imagini prezentate în 

cadrul unui experiment care emulează activitatea uzuală a operatorilor aero-portuari.  

 Cercetarea noastră a presupus selectarea a două loturi de persoane cu caracteristici  

socio-demografice și funcționale similare cu cele ale ofițerilor de screening aeroportuari. 

Loturile au cuprins 10 persoane asupra cărora am aplicat protocolul de optimizare și 

neuroaugmentare și 10 persoane (distincte) în lotul de control, care nu au fost consiliați în 

vederea optimizării performanțelor.  

                                                           
29 McCarley JS. Effects of speed-accuracy instructions on oculomotor scanning and target recognition in a 

simulated baggage X-ray screening task. Ergonomics., 03.2009, vol. 52(3), pp. 325-33, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/19296326. 

30 Yu RF, Yang LD1, Wu X. Risk factors and visual fatigue of baggage X-ray security screeners: a structural 

equation modelling analysis. Ergonomics., 04.2017, vol. 60(5), pp. 680-691, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov /pubmed/27258596. 
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 Protocolul a prevăzut pentru fiecare lot o evaluare sub forma vizualizării, într-o singură 

etapă, a 100 de imagini cu radiografii reale ale unor bagaje cu conținut neutru și cu diverse ținte 

vizuale, care corespundeau unor obiective de interes care nu trebuiau ratate. Fiecare imagine a 

fost vizualizată timp de 7 secunde, însă au existat și 10 imagini albe suplimentare, distribuite 

aleator în cadrul succesiunii de fotografii, pentru a simula discontinuitățile inerente în condiții 

reale. S-a încercat pe cât posibil să se reproducă mediul de lucru al ofițerilor de securitate 

aeroportuari (mărimea monitorului, poziția faţă de ecran, postura, calitatea imaginilor, 

ambianța, orarul de lucru etc.). 

 Evaluarea inițială a fost urmată de o a doua evaluare similară efectuată în aceleași 

condiții peste 3 luni. Diferența a constat că în cazul primului lot s-a aplicat un program de 

optimizare și neuroaugmentare, care a constat în: 

• consiliere referitoare la optimizarea stilului de viață 

• intervenție farmacologică  

• un program de evaluare a activității electrice cerebrale și efectuarea de ședințe de 

neurofeedback electroencefalografic sub îndrumarea unui medic neurolog specializat 

• un program de antrenament vizual 

  Au fost măsurate apoi diferențele atât în privința rezultatelor la teste cât și din 

perspectiva indicatorilor neurovizuali și fiziologici. Diferențele cantitative au fost interpretate 

pentru a realiza estimări calitative. Pe baza discuțiilor și analizelor s-a putut realiza o evaluare 

a impactului produs de programul de optimizare și neuroaugmentare, precum și posibilitatea 

de aplicare în condiții reale. 

 Rezultate selective ale cercetării și discuții. Performanța vizuală individuală în cazul 

identificării ţintelor vizuale (ROI – regiuni de interes) a fost calculată inițial utilizând teoria 

detecției semnalelor (Green și Swets 1966), utilizând formula d´ = z (H) – z (FA), unde z este 

transformanta z, H reprezintă numărul de încercări reușite iar FA este rata de alarme false (erori 

fals pozitive). Prin încercări reușite se consideră identificarea corectă a ROI cu elemente de 

interes (pericol) și evitarea ROI cu elemente înșelătoare (ținte false). Rata de alarme false 

reprezintă suma dintre identificările eronate și țintele vizuale reale ratate. 

 Datele obținute în cursul experimentelor au fost procesate cu ajutorul programelor SPSS 

și Matlab pentru a calcula procentul de răspunsuri corecte pentru fiecare imagine și fiecare 

participant și procentajul din numărul total de fixaţii situat în interiorul ROI pentru fiecare 

imagine. După procesarea tuturor datelor în mod nediscriminativ s-a realizat separarea pe 
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subiecți și încercări în lotul inițial (neaugmentat) și lotul final (după parcurgerea programului 

de optimizare cognitivă) și s-a realizat ierarhizarea în funcție de performanță. 

 În această etapă am presupus că există o corelație pozitivă între numărul de imagini 

evaluate pozitiv și procentajul de fixaţii situate în interiorul ROI. Astfel, am considerat că 

pacienții cu o rată de performanță crescută vor avea și un procent ridicat de fixaţii în zonele de 

interes în raport cu participanţii cu rezultate mai scăzute. Aceste aspecte sunt caracteristice 

strategiilor de căutare vizuală orientate, adoptate de profesioniști și asociate cu un grad ridicat 

de performanță. 

 În cercetarea noastră am descoperit o corelație semnificativă între răspunsurile corecte 

și procentul de fixaţii din zonele de interes (ROI) însă nu am identificat o asociere semnificativ 

statistică dintre procentul de fixaţii în ROI și numărul de identificări reușite. 

 Această evaluare a demonstrat impactul pozitiv care poate fi atribuit programului de 

optimizare asupra performanțelor de identificare a ţintelor vizuale. Subiecții au alocat mai multe 

resurse vizuale și mai multe fixaţii elementelor de interes în timp ce au reușit să ignore 

informația vizuală fără interes operativ. Trebuie menționat că deși corelația dintre procentul de 

fixaţii în ROI și identificarea corectă a fost pozitivă, însă nesemnificativă, acest indicator 

continuă să fie relevant. În unele situații obținerea unei viziuni generale despre obiectiv a 

necesitat evaluarea (baleierea) întregii imagini și apoi realizarea unei reconstrucții 

tridimensionale mentale, unele imagini au fost complexe, cu multe elemente iar unele imagini 

au conținut reprezentări susceptibile să determine o reacție emoțională mai intensă. 

 Cea de-a doua metodă de evaluare a performanței angajamentului vizual a presupus 

analiza traseelor vizuale din fiecare imagine și pentru fiecare subiect sub forma unui graf 

orientat evaluat cu ajutorul unui program de analiză a rețelei. Pentru fiecare imagine au fost 

evaluate: numărul de noduri, densitatea rețelei, distanța medie, gradul de fragmentare. 

 Scopul evaluării morfologiei traseului vizual utilizând analiza de rețea este de a detecta 

modificări de tip cantitativ care reflectă performanțele subiectului, în special în cazurile în care 

au fost înregistrate îmbunătățiri. Analiza de rețea are avantajul că este ușor de realizat, este 

scalabilă și poate fi aplicată la scară largă. 

 În cazul cercetării noastre, am observat o modificare a numărului mediu de fixaţii între 

cele două evaluări, de la 22,561 fixaţii/imagine inițial la 19,847 fixaţii/imagine la evaluarea 

finală. Evaluarea în cazul fiecărui subiect a evidențiat această tendință de scădere a numărului 

de fixaţii/imagine în contextul ameliorării performanțelor. Sensibilitatea indicatorului crește 

dacă se compară numărul de fixaţii din interiorul ROI în cele două evaluări. Astfel, dacă inițial 

media de fixaţii/ROI individual a fost 6,145 și fixaţii/ROI total (totalitatea ariilor de interes din 
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cadrul unei imagini) a avut valoarea 11,517, în cursul evaluării finale valorile au fost 9,217 și 

15,266. Această creștere obiectivează cel mai bine faptul că subiecții au alocat mai multe 

resurse de atenție vizuală pentru a observa zonele de interes la a doua evaluare, după 

parcurgerea programului de optimizare.  

 Am utilizat variațiile densităţii rețelei și ale gradului de fragmentare ale traseelor 

vizuale, în raport cu performanțele obținute cu ocazia celor două evaluări, pentru a caracteriza 

modificările de tipar vizual. De exemplu, valoarea mediei densităţii rețelei a variat de la 0,4356 

(inițial) la 0,584 (final), aspect descriptiv caracteristic pentru conversia de la un tipar de privire 

generalist (dispersie relativ omogenă  a traseului vizual) către unul focusat, cu o densitate 

crescută la nivelul zonelor considerate relevante și de interes în contextul experimentului.  

 Un alt aspect de interes este fractalitatea tiparului de căutare vizuală, altfel spus strategia 

de căutare în interiorul regiunilor de interes este similară, însă la scară redusă, cu modul de 

căutare general. Acest tip de uniformizare a căutării vizuale a fost asociat în cercetarea noastră 

cu predominanța undelor alfa și teta și rezultate mai bune, subliniind impactul multiplu al 

programului de optimizare. Această caracteristica poate fi utilizată atât în scop biometric cât și 

în cursul proceselor de evaluare/selecție și antrenament. Considerăm că aspectele de fractalitate 

necesită a fi aprofundate și corelate cu studiile de electroencefalografie. 

 O altă particularitate observată a fost creșterea semnificativă (de la 32% inițial la 55% 

în testul final) a identificării ţintelor secundare și (de la 18 % inițial la 36% în testul final)  

terțiare situate în aceeași imagine. În prima evaluare un efect persistent a fost distragerea 

atenției către o țintă majoră simplă (ex. imaginea unui pistol) fără a observa ţinte secundare la 

fel de relevante din perspectiva riscului de securitate (ex. cartușe, sticlă cu apă, arme albe). 

 Deși tendința s-a păstrat și în cadrul testului final, totuși s-a evidențiat o diminuare a 

efectului, care s-a asociat cu modificarea tiparelor de căutare vizuală și creșterea puterii 

spectrale absolute pentru unde alfa și teta în paralel cu o relativă diminuare a puterii spectrale 

pentru unde beta. Efectul este comun în cursul formării operatorilor de securitate și dispare pe 

măsura atingerii unui nivel satisfăcător de pregătire. 

 Un aspect relevant pentru obiectivele cercetării a fost observarea unui efect de memorie 

rezultat în urma procesului de optimizare, caracterizat prin faptul că în lipsa unei ţinte vizuale 

de interes subiecții au abordat un tipar de căutare preponderent focusat și utilizând un număr 

mai redus de fixaţii. Însușirea unei strategii de angajament vizual mai eficiente, în contextul 

lipsei aparente de elemente de interes crește probabilitatea identificării unor potențiale ţinte sau 

scade timpul general de evaluare a imaginii.  
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 O altă observație rezultată din evaluarea sesiunilor de eye tracking în cazul subiecților 

a evidențiat faptul că tiparul de angajare vizuală în condiții prestabilite implică în majoritatea 

cazurilor strategii de căutare foarte stabile la nivel de individ. Această predictibilitate, care în 

unele cazuri a fost observată în cursul cercetării chiar și empiric, reprezintă un potențial 

indicator biometric care poate fi utilizat în practică. Există o serie de cercetări comerciale care 

doresc să utilizeze stabilitatea comportamentului vizual în domeniul cinematografic sau în 

realizarea interfețelor creier-computer cu comandă vizuală. 

 Totuși, compararea empirică și analitică a strategiilor de căutare vizuală între 

participanţi a relevat diferențe majore, în special în cazul experimentului inițial. O variabilitate 

crescută a existat și în cazul modificărilor de comportament vizual după optimizare, însă în 

acest caz sunt implicate mai multe variabile, inclusiv unele ignorate în evaluarea noastră 

(interesul unor subiecți manifestat prin ședințe de pregătire cu imagini similare sau studierea 

tehnicilor de identificare a anomaliilor vizuale). Considerăm că acest aspect trebuie reținut și 

din perspectiva recunoașterii indicatorilor care pot servi la identificarea rapidă a subiecților cu 

potențial crescut de îmbunătățire prin intermediul unui program de optimizare neurovizuală. 

 Fuziunea rezultatelor și interpretarea informației obținute din mai multe canale 

biologice este un proces complex, dar care ne-a permis monitorizarea în detaliu a statusului 

neurofiziologic și a performanțelor subiecților în timpul experimentelor.  

 Evaluarea electroencefalografică a fost cea mai dificilă, datorită polimorfismului 

individual și unei inconsecvențe semnificative a traseelor EEG în primele 5-10 minute ale 

experimentului. Acest aspect a introdus o necunoscută nouă – variabilitatea performanțelor 

neurovizuale pe o perioadă îndelungată de timp, de exemplu în timpul unei ture de lucru. O 

diferenţă importantă a fost observată și în cazul înregistrărilor EEG dintre bărbați și femei, între 

fumători și nefumători (activare colinergica?) și consumatorii cronici de cofeină vs. 

neconsumatori, deși numărul redus de subiecți nu permite extrapolarea acestor observații. 

Modificările de morfologie EEG au fost nesemnificative în raport cu vârsta. 

 Analiza LORETA și de putere spectrală efectuată pe intervale de 42 de secunde de 

traseu electroencefalografic (corespunzătoare vizualizării a șase imagini succesive) a relevat în 

toate cazurile o activare frontală și occipitală stabilă și robustă. Distribuția spațială a puterii 

spectrale absolute de-a lungul axei antero-posterioare a fost studiată în ambele grupuri (țintă și 

de control). Puterea spectrală absolută pentru undele alfa a fost mai redusă pentru majoritatea 

electrozilor pentru grupul de studiu, cu diferenţe semnificativ statistice la nivelul regiunilor 

occipitale (O1, O2) şi occipito-temporale (O1, O2, T7, T8), având în vedere că în general ritmul 

alfa este asociat cu o scădere a gradului de procesare a informației, o posibilă interpretare în 
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cazul experimentului final este că travaliul cognitiv a fost mai redus, în contextul creșterii 

performanței la teste, aspect care validează indirect ipoteza de cercetare.  

 Puterea spectrală absolută pentru undele beta, a fost mai redusă statistic la nivelul 

regiunilor occipitale (O1, O2) pentru grupul de studiu, comparativ cu grupul de control. În 

evaluările inițiale, în special în cazul lotului de control, s-au înregistrat valori mai mari ale 

puterii spectrale absolute delta la nivelul regiunilor frontale (F1, F2) şi occipitale (O1). 

Diferențele statistice ale puterii spectrale absolute teta între cele două grupuri au fost irelevante 

statistic, deși o creștere relativă a puterii spectrale teta a fost asociată cu o performanță 

superioară în lotul de control la evaluarea finală.  

 Am identificat și o corelație semnificativă statistic între modificările 

electroencefalografice în special în zona frontală (în mod deosebit asimetria în banda alfa 

interemisferică) și modificările expresiilor faciale evaluate prin intermediul platformei 

CoolTool. Astfel, există o corelație directă între gradul de asimetrie alfa interemisferic și 

variabilitatea expresiilor faciale, mai evidentă în special în cazul subiecților cu performanțe 

scăzute. O interpretare a fenomenului este că ambii indicatori sunt relevanți pentru o 

concentrare scăzută și un grad mai mare de distragere a atenției.  

 O altă observație în cadrul studiului a fost creșterea persistentă a puterii spectrale alfa 

la nivelul regiunii occipitale (O1, O2) în cazul subiecților cu deficite de vedere corectate, în 

ambele grupuri de cercetare, atât în testul inițial cât și cel final. Aparent în cursul efectuării unor 

proceduri mai complexe, competitive și în timp limitat, travaliul zonelor de asociere vizuală 

situate la nivel occipital este mai crescut la persoanele cu deficite de vedere uzuale, chiar dacă 

sunt corectate. Acest aspect, pe care l-am regăsit ulterior descris și în alte studii similare, atestă 

faptul că electroencefalografia poate fi utilizată pentru stratificarea de precizie a candidaților 

militari pentru profesii care necesită performanțe neurovizuale superioare.  

 Observațiile realizate utilizând o cască EEG cu performanțe mai degrabă modeste după 

standardele medicale, în contextul unui studiu cu număr limitat de subiecți, confirmă abordarea 

utilizată în cazul evaluării neuroelectrice și reprezintă fundamentul pentru continuarea și 

perfecționarea cercetării utilizând o cască mobilă cu 64 de electrozi. 

 Diferențe semnificative au fost observate și în cazul răspunsului galvanic al pielii, atât 

între subiecți cât și între sesiuni. O explicație este numărul crescut de factori care pot interfera 

cu precizia măsurătorilor – atingerea unor suprafețe metalice electrizate, încărcarea 

electrostatică datorată hainelor, efectul produs de unele produse dermatocosmetice, statusul 

emoțional fără legătură cu experimentul etc. Cu toate acestea, înregistrările GRS au demonstrat 
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că pot fi utilizate pentru identificarea unor emoții bruște, neașteptate, asociate fie unei 

descoperiri în contextul cercetării, fie externe (distragerea atenției). 

 Prelucrarea mai detaliată a semnalelor, prin filtrare și segmentare cu ajutorul 

programului Matlab, a permis separarea componentei fazice a activității electrodermale de cea 

tonică, și apoi o filtrare suplimentară pentru îndepărtarea artefactelor (ex. valurile Ebbecke). În 

cazul unui individ, am observat că înregistrările GSR multiple, în condiții similare, pot fi 

utilizate pentru a atenua statistic diferențele, rezultând astfel un tipar mai predictibil. Chiar dacă 

acest tip de evaluare calitativă a fost realizat pentru doi subiecți, totuși considerăm că reprezintă 

o ipoteză viabilă de cercetare, inclusiv în domeniul biometriei. 

 Un alt tip de modificări ale răspunsului galvanic al pielii pot fi observate în cazul 

oboselii, după o activitate îndelungată. Am măsurat în cursul evaluărilor de cercetare profilul 

GSR al candidaților inițial și la sfârșitul sesiunii (o diferenţă de minim 5 ore) și am observat o 

diminuare a reactivității GSR la stimuli emoționali, precum și o sensibilitate redusă sau chiar 

absență la descoperierea unor noi ţinte vizuale.  

 Avansăm ipoteza că un sistem GSR multicanal poate fi utilizat drept sursă secundară 

pentru evaluarea capacității de concentrare, în asociere cu monitorizarea pulsului periferic sau 

electroencefalografia unicanal. Aceste dispozitive sunt deja comercializate sub forma unor 

brățări inteligente care prezintă aplicații informatice dedicate de transmitere a datelor, 

prelucrare și generare de indicatori. Am explorat această direcție de cercetare în cadrul 

proiectului SENSOR CENTRIC. 

 Ca o concluzie a experimentului nostru, am constatat o îmbunătățire semnificativă a 

performanțelor vizuale, caracterizate de eficientizarea capacității de identificare a ţintelor 

vizuale specifice și evitare a erorilor. Deși amploarea studiului nostru este una redusă și nu 

permite realizarea unei analize ANOVA, putem afirma că am observat o îmbunătățire medie a 

eficienței vizuale cu circa 30-50% în raport cu prima evaluare. Performanța maximală a fost 

obținută de un subiect feminin care a prezentat o îmbunătățire de aproape 100%, deși în acest 

caz pot fi invocate mai multe variabile care nu au fost monitorizate în studiu.  

 Considerăm că un beneficiu deosebit îl reprezintă identificarea unor indicatori 

cantitativi și calitativi rezultați din analiza datelor obținute prin monitorizarea mai multor canale 

biologice. Descoperirea unor asocieri între indicatori proveniți din surse biologice diferite 

(activitatea electroencefalografică și evaluarea reacțiilor emoționale faciale sau monitorizarea 

activității vizuale prin eye-tracking și răspunsul galvanic al pielii) care pot fi utilizați pentru 

evaluarea cu precizie a unor aspecte descriptive ale performanțelor neurovizuale necesită o 

dezvoltare viitoare în cadrul unui studiu mai amplu.  
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Concluzii și recomandări 

 

 

 Atenția acordată securității individului a stimulat interesul serviciilor de informații 

pentru cooperarea mai strânsă cu profesioniști din domeniul sănătății, în scopul sincronizării 

agendelor de lucru și elaborării unor concepte hibride (interdisciplinare), care să fundamenteze 

teoretic și să faciliteze operativ demersul securizator în situații considerate anterior strict crize 

medicale și umanitare. Astfel, au fost promovate noi instrumente de lucru sau tehnici de 

management infodecizional care se adresează „problemelor fără paşaport”, precum structurile 

de health intelligence, componente informativ-operative în cadrul securității sănătății (health 

security). 

 Astfel de structuri cu rolul anticipativ-preventiv, de tip intelligence (health-, epidemic-

, infectious diseases intelligence) s-au dezvoltat din necesitatea de a fuziona rapid informaţii 

actualizate, provenite dintr-o multitudine de domenii şi surse, de a genera „ştiinţe şi teorii de 

problemă”, de a forma echipe interdisciplinare, parteneriate inter-instituţionale şi internaţionale 

destinate contracarării efectelor ameninţărilor neconvenţionale.  

 Având în vedere complexitatea acestor ameninţări, se estimează că principalele direcţii 

de activitate ale structurilor de health intelligence vor fi: monitorizarea la scară globală a 

focarelor epidemice; identificarea şi monitorizarea riscurilor epidemiologice care pot afecta 

securitatea cetăţenilor şi cea naţională; dezvoltarea capacităţilor naţionale cu rol în rezolvarea 

unei crize biologice; controlul diseminării biotehnologiilor, echipamentelor duale, tehnologiilor 

informatice, a oamenilor de ştiinţă sau a cunoaşterii în domeniul producerii de arme biologice, 

chimice, radiologice către actori nonstatali; protejarea împotriva spionajului economic în 

instituţiile de cercetare biomedicală, cooperarea cu structuri similare etc. 

 Nu în ultimul rând, subliniem rolul pe care îl va juca tehnologia informației în asigurarea 

biosecurității la nivel global, prin virtualizarea cvasi-instantanee a fenomenelor obiective, 

elaborarea „in silicio” a scenariilor de evoluţie mai rapid decât se desfăşoară în realitate şi 

selecţia „viitorilor dezirabili”. Posibilitatea de a cupla instantaneu un eveniment şi simularea sa 

(realitate mixtă) va permite controlul asupra probabilităţii de materializare a evenimentelor în 

spaţiul real (deci şi anticipa şi influenţa), dobândind capacitatea de a proiecta, în mod conştient, 

voinţa proprie în planul realităţii, modificând astfel fizionomia viitorului. În domeniul 

biosecurităţii, prin cunoaşterea anticipată a scenariilor de evoluţie în cazul unei epidemii se 

obţine timpul necesar elaborării şi implementării unor măsuri de prevenire şi protecţie. 
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 Acest interes al studiilor de securitate pentru științele vieții și în particular pentru 

medicină s-a extins și către alte ramuri, care vizează în special atingerea unor performanțe 

deosebite sau integrează tehnologii de vârf cu aplicații de interes pentru domeniul securității 

naționale. Conceptul de optimizare a performanțelor umane reprezintă un astfel de produs 

inovator prin care cunoștințe specifice (medicale, psihologice, sociologice, sportive etc.) au fost 

reorchestrate pentru profesiile militare (din domeniul securității naționale).  

 Un alt concept menționat în cadrul lucrării este cel al neuroștiințelor operaționale, ca 

subramură a neuroștiințelor cu aplicație pentru problematica din domeniului militar. 

Preocupările principale ale neuroștiințelor operaționale sunt concretizate în doua direcții de 

interes - îmbunătățirea performanțelor și diminuarea performanțelor inamicilor, la care se 

adaugă metodele de protecție și contramăsurile pentru forța proprie. Îmbunătățirea 

performanțelor este considerată un proces multinivel, care se aplică începând cu selecția și 

antrenamentul până la recuperarea și reabilitarea neuropsihologică.  

 Neuroaugmentarea reprezintă o aplicație specializată, de nișă, a conceptului de 

optimizare a performanțelor umane care are drept scop „utilizarea în scop nonmedical 

(noncurativ) a substanțelor psihoactive și a unor tehnologii cu scopul de a produce o 

îmbunătățire selectivă a abilităților cognitive și afective ale unui individ”. În cadrul lucrării am 

prezentat extensiv modul de conceptualizare și definire a neuroaugmentării, terminologia 

asociată, valențele practice și etice. Astfel, tehnicile și strategiile de neuroaugmentare pot fi 

aplicate în următoarele domenii sau nișe de interes pentru securitatea națională: 

 1. Procesul de selecție și recrutare poate fi îmbunătățit prin monitorizarea persistentă, 

noncontact (anonimă) a performanțelor neurocognitive și stării afective pe o perioadă 

îndelungată, în condiții de activitate uzuală. Fenotiparea comportamentală digitală, împreună 

cu metode (mobile) de monitorizare a parametrilor neurofiziologici în condiții simulate și reale 

oferă o imagine mai detaliată a aptitudinilor capacităților și potențialului unui candidat.  

 Neuroștiințele operaționale contribuie la implementarea conceptului de neurodiversitate 

în cadrul echipelor specializate de militari, „asimetria” cognitivă conferind un avantaj 

semnificativ prin abordările inovatoare, uneori surprinzătoare.  De exemplu, pot fi realizate 

echipe de analişti cu un grad de neurodiversitate crescut, aspect care conferă grade de libertate 

suplimentare în elaborarea de scenarii prospective.  

 Integrarea în echipele multidisciplinare de analiză a indivizilor cu abilităţi speciale şi 

unele afecţiuni neurodevelomentale (autism) sau alte caracteristici (gemeni univitelini, 

sinestezici, polimaţi, persoane cu inteligență foarte ridicată) reprezintă o provocare pentru 

coeziunea şi eficienţa echipei, dar şi a sistemului de selecţie şi antrenament. În particular, 
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considerăm că pot fi dezvoltate și în România programe de integrare în domenii civile și militare 

a persoanelor cu autism înalt funcțional și capacități deosebite (analiza vizuală, programatori 

informatici, inteligență ridicată), având drept exemple programe de succes realizate de alte 

armate.  

1. Monitorizarea performanțelor neurocognitive și a stării emoționale utilizând metode 

neinvazive reprezintă un alt obiect de cercetare al neuroștiințelor operaționale. Această 

supraveghere se adresează atât personalului propriu, cât și celui advers sau unor ţinte umane de 

mare valoare. Cunoașterea în detaliu a unor particularități neurofiziologice sau psihologice, 

tipare comportamentale, configurații relaționale, eventuale probleme de sănătate etc. oferă 

decidentului o viziune aprofundată a capacităților și vulnerabilităților unei persoane de interes.  

2. Contribuția conceptului de optimizare a performanțelor umane și mai ales a 

neuroaugmentării în cursul procesului de formare profesională a fost discutată în mod extins în 

cadrul lucrării. În SUA, dar și în cadrul forțelor armate ale unor state membre NATO, există un 

interes crescut pentru implementarea metodelor de optimizare și augmentare neurocognitivă în 

cadrul profesiilor militare. Deşi există o serie de metode asociate cu un risc redus asupra 

sănătăţii subiecţilor (meditaţie, tehnici de stimulare a imaginaţiei, brain-fittness şi brain-

challenge, tehnici de neurofeedback, mind-sports, gamification, unele suplimente alimentare), 

există încă o serie de considerente etice privind utilizarea, chiar şi cu scop experimental, a unor 

modalităţi mai intruzive.  

 Augmentarea cognitivă prin mijloace farmaceutice este încă insuficient reglementată 

şi acceptată de comunitatea ştiinţifică, cu toate că este practicată empiric la scară largă în 

mediile academice. În plus, riscurile pe termen lung asociate cu administrarea de substanţe 

psihotrope la persoane sănătoase nu sunt cunoscute în totalitate. Studiile din ultimii ani au 

demonstrat că există totuşi modalităţi de aplicare a tehnicilor de neuroaugmentare în domeniul 

militar care să concilieze opiniile ambelor tabere. În special domeniul antrenamentului cognitiv, 

(concomitent cu alte metode sinergice neinvazive) care beneficiază şi de rapida evoluţie a 

mediilor virtuale (medii de lucru smart sau augmentate senzorial), oferă oportunităţi excelente 

de realizare a unor produse educaţionale de nişă destinate perfecţionării personalului militar.  

 Considerăm că o viziune autohtonă asupra acestei problematici, bazată pe cercetări 

care să răspundă unor nevoi intrinseci, ar fi salutară. 

Efectele detrimentale pe termen îndelungat, rezultate din aplicarea unor metode agresive 

de augmentare a performanțelor, reprezintă o preocupare legitimă, având în vedere că 

neuroaugmentarea se adresează persoanelor cu o stare de sănătate normală.  

3. Dezvoltarea de contramăsuri la solicitări specifice din cadrul profesiilor militare 
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reprezintă o altă direcție de valorificare a conceptului de optimizare a performanței umane. 

Această abordare pragmatică, întâlnită în cazul unor profesii speciale (astronauți, scafandrii de 

adâncime, alpiniști, sportivi extremi, exploratori arctici) poate genera soluții inovatoare 

capabile de revoluții în domeniul sistemelor de armament sau atingerii unui prag maximal de 

performanță umană (utilizat în cadrul operațiilor cu indivizi augmentați – enhanced human 

operations).  

 O abordare mai generală permite elaborarea de contramăsuri la situații comune 

întâlnite frecvent în profesiile militare (deprivarea de somn cronică sau un timp mai îndelungat, 

scăderea performanțelor operative în cursul unor activități prelungite, scăderea capacității de 

luptă datorită oboselii fizice etc.).  

 Un caz aparte îl reprezintă contramăsurile destinate prevenirii și combaterii 

neurodegradării în teatrul de operaţii sau în cazul agresiunilor neuropsihologce dirijate.  

4. Dezvoltarea și integrarea neurotehnologiilor și a inteligenței artificiale în domeniul 

militar are drept scop principal realizarea unor soluții colaborative avansate om-mașină. 

Această abordare hibridă, denumită metaforic de tip „centaur”, are drept scop virtualizarea 

elementelor de hardware militar în timp ce acestea vor fi „cognitizate” grație inteligenței 

artificiale. Operațiunile umane asistate au la bază utilizarea de sisteme care să extindă 

capacitățile fizice umane (exoschelete, în principal), însă oferta robotică este una deosebit de 

creativă.  

 Colaborarea avansată om-mașină (teaming) va accentua importanța actului 

decizional uman, care prin delegarea sarcinilor uzuale către partenerul artificial se va putea 

concentra asupra deciziilor-limită, etice sau executive. Armele semi-autonome, deși îmbină 

calitățile ambelor tipuri de inteligență, sunt expuse și riscului de eroare rezultat din interacțiunea 

om-mașină și riscului de penetrare cibernetică. 

În paralel cu dezvoltarea serviciilor de cognitizare, sunt depuse eforturi susținute pentru 

înțelegerea în profunzime a sistemului nervos central, emularea și reproducerea funcțiilor sale 

în silico și crearea unor arhitecturi hardware inovatoare (chipuri neuromorfe) care să permită 

dezvoltarea acestei nișe.  

 O altă direcție de dezvoltare a neuroelectronicii aplicate pentru problematica de 

securitate națională constă în dezvoltarea interfețelor creier-computer (BCI). Beneficiile 

constau în dezvoltarea sistemelor mobile, purtabile sau de la distanță pentru înregistrarea 

activității neurofiziologice (neuroergonomie), a neuroelectronicelor (electronicelor flexibile, 

miniaturizate, eventual implantabile), neurochip-urilor și inteligenței artificiale, aplicații 

avansate de biometrie, evaluarea și îmbunătățirea performanțelor, neurorestaurologie. 
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Importanța interfețelor creier-computer pentru domeniul securității constă și în 

dobândirea capacității de a transmite voluntar sau recepționa informații direcționate 

scurtcircuitând canalele senzoriale clasice. Deja există o serie de aplicații utilizate atât în 

antrenament („la rece”) cât și integrate în sisteme de armament sub forma unor căști 

experimentale, achiziția semnalului fiind realizată prin metode neinvazive 

(electroencefalografie sau prin oximetrie cerebrală - analizoare NIRS). Deși se estimează că 

transmiterea unor mesaje complexe, inclusiv a unor gânduri abstracte, memorii sau stări 

emoționale va dura decenii, experimentele actuale au demonstrat viabilitatea tehnologiei. Astfel 

de platforme ar permite, cel puțin teoretic, fuziunea inteligenței om-computer sau un „internet 

al creierelor”. 

Ca o concluzie a demersului nostru, considerăm esențială abordarea inteligenței 

artificiale ca partener actual și mai ales în viitor al minții umane talentate, educate, etice și 

neuroaugmentate. Complexitatea estimată a inteligenței artificiale, în raport cu limitele 

biologice ale inteligenței umane, obligă la identificarea „sinapselor tehnologice” care să 

permită conectarea celor două tipuri de inteligențe. O serie de fațete ale inteligenței artificiale 

au devenit esențiale în practică, aspect subliniat cel mai bine de înființarea, pentru prima dată 

în ultima jumătate de secol, a unui nou directorat de către Central Intelligence Agency (CIA) – 

cel pentru Inovare Digitală.  

5. Un alt aspect al demersului nostru se referă la aspectele etice și impactul legislativ 

în cazul adoptării la scară largă a conceptului de optimizare a performanței umane și a 

neuroaugmentării în special. În prezent, însăși ideea de neuroaugmentare este pusă sub semnul 

întrebării, fiind chestionate motivele (potențialilor dezvoltatori și utilizatori, percepția și opinia 

publică), mijloacele utilizate și consecințele sale. Dezbaterile pe această temă au abordat 

subiecte foarte diferite, care pun în evidență provocările datorate dezvoltării rapide a cercetării 

destinate îmbunătățirii performanțelor umane și convergenței tehnologiilor strategice de vârf 

(bio-nano-inteligență artificială). 

 Considerăm că un aspect îngrijorător este și presiunea socială de a utiliza metode de 

neuroaugmentare, ca răspuns la solicitările existente într-o societate tot mai competitivă și 

motivată de succes. În realitate, această cerere alimentează un cerc vicios, augmentarea 

determinând o presiune și mai mare legată de nevoia de succes social și profesional, dar și  

identificarea unui nou ciclu de neuroaugmentare, de obicei mai radical și riscant. 

 În acest context, considerăm că utilizarea neautorizată și fără supervizare medicală a 

tehnicilor de optimizare sau neuroaugmentare de către angajații instituțiilor de securitate 

națională reprezintă un risc, având în vedere mediul extrem de competitiv în perioada de 



29 

 

pregătire și cerințele restrictive din mediul operaţional. Utilizarea substanțelor farmaceutice sau 

suplimentelor alimentare cu scopul de îmbunătățire a performanțelor sau recreațional este des 

întâlnită în armatele moderne în timp de pace, frecvenţa crescând în perioadele de concentrare 

sau combative 

 În cadrul lucrării am subliniat rolul societății civile, al sistemului juridic și medical în 

prevenirea abuzurilor asupra unor categorii vulnerabile sau în menținerea integrității 

profesionale. Considerăm că instituțiile din domeniul securității naționale se pot implica în 

realizarea unei baze legale a tehnologiilor de neuroaugmentare în aspectele referitoare la 

combaterea traficului cu droguri de mare risc, proliferarea tehnologiilor cu dublă utilizare, 

furnizarea de servicii de neuroaugmentare organizațiilor criminale sau teroriste, combaterea 

agresiunilor neuropsihologice dirijate, a discriminării, injustiției sociale, stigmatizării, 

combaterea ciberinfracțiunilor, interzicerea unor curente politice care lezează demnitatea 

umană etc.  

Subliniem posibilitatea dezvoltării unor metode reversibile și controlabile de 

neurodegradare care pot fi utilizate ca metode coercitive sau în vederea extorsiunii, deși ar 

aduce atingere demnității umane. Agresiunile neuropsihologice dirijate sunt tot mai frecvent 

componente ale noilor forme de conflict, precum conflictul informațional sau războiul hibrid. 

Cercetările din domeniul neuroștiințelor au permis atingerea unui grad înalt de rafinament al 

operațiunilor psihologice sau campaniilor de marketing, fiind afectată capacitatea decizională 

prin acțiuni simultane ciberinformaționale. 

În perspectivă, nu poate fi neglijat nici impactul neurotehnologiilor (și prin extensie, al 

neuroaugmentării) asupra diversității cognitive individuale, care poate consta în aptitudini 

deosebite sau unice, dificil de recunoscut, conceptualizat, acceptat și studiat. Aceste abilități 

pot fi alterate (uniformizare, stigmatizare socială) sau din contră, pot contribui la creșterea 

gradului de diversitate cognitivă în cadrul unor echipe pluridisciplinare dedicate identificării de 

soluții la probleme complexe. 

6. Conceptul de optimizare a performanțelor umane reprezintă și o platformă destinată 

cercetării de avangardă în domeniul neuroștiințelor operaționale, neurotehnologiilor aplicate, 

inteligenței artificiale și ramurilor conexe. Dezvoltarea tehnologică accelerată, în special în 

domeniul neuroștiințelor și tehnologiei informației și comunicațiilor, a crescut probabilitatea de 

materializare a „surprizelor tehnologice” bazate pe străpungeri de nișă, generatoare de asimetrii 

în piața informațională. Ramificațiile domeniilor menționate sunt vaste și prezintă un potențial 

comercial și militar deosebit.  



30 

 

 Considerăm că această enumerare sintetică a actualelor și potențialelor beneficii ale 

aplicării conceptului de optimizare a performanțelor umane, neuroaugmentării etc. în domeniul 

securității naționale reprezintă o demonstrație elocventă a importanței și potențialului temei 

dezbătute în lucrarea noastră.  

 În contextul temei generale abordate, considerăm că rezultatele experimentale obținute 

în cadrul cercetării doctorale ne permit să afirmăm că a fost validată ipoteza de cercetare, și 

anume faptul că programul de optimizare propus a avut un impact pozitiv asupra performanțelor 

specifice unui operator de securitate aeroportuar. Având în vedere aceste rezultate, o concluzie 

a studiului nostru este importanța cercetării sistematizate a metodelor de optimizare și 

augmentare neurocognitive cu scopul de a fi aplicate pentru profesii din domeniul securității 

naționale. 

 Considerăm că am demonstrat, cel puțin parțial, importanța și avantajele implementării 

conceptului de optimizare a performanței umane în domeniul militar ca efort științific și practic 

de atingere a potențialului biologic maxim în condiții de siguranță și realizării platformelor om-

mașină (ciborgizare). Existența unei tradiții românești civile în domeniul obținerii de 

performanțe sportive, precum și metodele originale de pregătire psihologică și instrucție în 

domeniul militar național constituie o bază solidă pentru aplicarea conceptelor de optimizare a 

performanțelor în România. Având în vedere pledoaria realizată în cursul acestei lucrări, 

susținem înființarea unei formule coagulate instituțional în mediul militar (Laborator de 

cercetare, Centru, Institut) dedicată implementării metodelor de optimizare și augmentare a 

performanțelor în general și neuroaugmentării în mod special.  

 Acest demers poate fi facilitat de stabilirea unui lexicon românesc dedicat 

neuroaugmentării și domeniilor înrudite. În momentul de faţă nu există o terminologie 

omologată în limba română, aspect care poate delegitima încercările de cercetare și publicare.  

 Limitările biologice sunt în prezent relativizate de dezvoltarea extensivă a 

biotehnologiilor, interfețelor om-mașină (om-computer și mai ales, creier-computer), 

computerelor cognitive și roboticii avansate. Deși omul rămâne în centrul acestui demers, în 

special ca ultim decident, mijloacele de acțiune puse la dispoziția sa se pot multiplica, fără să 

existe în prezent o limită aparentă a posibilităților de dezvoltare. Atragem atenția asupra 

potențialului deosebit pe care îl au interfețele creier-computer în evaluarea în timp real a 

activității cerebrale și capacităților de comunicare bidirecțională. Deși aflate încă într-un stadiu 

experimental, rezultatele confirmă posibilitatea realizării unui „modem cerebral” care să 

permită realizarea platformelor mixte distribuite creier-computer.  
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 Limitele individuale nu înseamnă totuși și limitele performanței individuale sau 

colective. Dezvoltarea culturii instituționale, a sistemelor de management sau a metodelor de 

învățare reprezintă mijloace suplimentare de îmbunătățire a performanțelor colective. 

Considerăm că nu poate exista demers de îmbunătățire a performanțelor adresat individului fără 

o adaptare corespunzătoare a managementului instituțiilor de securitate națională. 

 Cercetarea și dezvoltarea neurotehnologiilor în mediul militar, precum și studiul 

impactului pentru securitatea națională necesită, în opinia noastră, dezvoltarea în România a 

neuroștiințelor operaționale, ca demers integrativ și interdisciplinar, focalizat pe aspecte 

pragmatice de securitate. Dezvoltarea accelerată, în special în mediul comercial, a 

neurotehnologiilor, reprezintă o oportunitate și un risc specific, care impune formarea de 

specialiști și domenii de cunoaștere de nișă, înalt specializate.  

 La finalul acestui capitol și acestei lucrări dorim să subliniem importanța utilizării etice 

a conceptului de optimizare a performanței umane, precum și a tehnologiilor de inteligență 

artificială conexe. Acest deziderat trebuie să fie fundamentat pe un corpus de legislație național 

și european care să permită dezvoltarea accelerată a domeniului și să discrimineze utilizarea în 

scop benefic și defensiv de folosirea în scop distructiv și agresiv. Estimăm că asemeni oricărei 

tehnologii, și metodele de îmbunătățire a performanțelor pot fi considerate tehnologii cu 

utilizare dublă, în special atunci când implică utilizarea unor aplicații avansate de inteligență 

artificială sau robotică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Bibliografie selectivă 

 

Articole științifice 

1. Adewole, D., Serruya, M., Harris, J., Burrell, J., Petrov, D., Chen, H. The Evolution of 

Neuroprosthetic Interfaces. Crit Rev Biomed Eng. 2016; 44(1-2): 123–152, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pmc/articles/PMC5541680/. 

2. Adler AB, Adrian AL, Hemphill M, Scaro NH, Sipos ML, Thomas JL., Professional Stress 

and Burnout în U.S. Military Medical Personnel Deployed to Afghanistan, Mil Med., 

03.2017, no. 182, pp. 1669-676, disponibil la https://academic.oup.com/milmed/ article-

lookup/doi/10.7205/MILMED-D-16-00154. 

3. Ahrberg K, Niedermaier S, et al. The interaction between sleep quality and academic 

performance. J Psychiatr Res., 2012, vol. 46, no. 12, pp. 1618–1622, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/23040161. 

4. Amani Lyle, Eyes în the Dark: Navy Dive Helmet Display Emerges as Game-Changer, 

27.06.2017, disponibil lahttps://www.defense.gov/News/Article/Article/873877/eyes-in-

the-dark-navy-dive-helmet-display-emerges  - as- game-changer/.  

5. Anil Raj, Anthro-Centric Multisensory Interface for Vision Augmentation/Substitution, 

Florida Institute for Human and Machine Cognition, 2011, disponibil la http://www.dtic. 

mil/dtic/tr/fulltext/ u2/a559634.pdf.  

6. Banjo C, Nadler R. Physician attitudes towards pharmacological cognitive enhancement: 

safety concerns are paramount. PLoS ONE, 2010, no. 5, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3001858/. 

7. Barbara Mellers, Eric Stone, Pavel Atanasov, Michael M. Bishop,  Michael Horowitz. The 

Psychology of Intelligence Analysis: Drivers of Prediction Accuracy în World Politics. 

Journal of Experimental Psychology, 2015, Vol. 21, No. 1, pp. 1–14, disponibil la 

http://www.apa.org/pubs/journals/releases/xap-0000040.pdf.  

8. BBC, Spying în 2050: What will espionage look like ?. BBC online, 17.12.2013, accesibil 

la http://www.bbc.com/future/sponsored/story/20131217-spying-in-2050. 

9. Beck MR, Martin BA, Smitherman E, Gaschen L. Eyes-on training and radiological 

experțise: an examination of experțise development and its effects on visual working 

memory. Hum Factors., 08.2013, vol. 55, no. 4, pp. 747-63, disponibil la https://www.ncbi 

.nlm.nih.gov/pubmed/23964415.  

10. Biggs, T., Cain S., Clark, K., Darling, F., Mitroff, S.  Assessing visual search performance 

differences between Transportation Security Administration Officers and nonprofessional 

searchers. Vis. Cogn. 2013, no. 21, pp. 330–352, disponibil la http://mattcain.com/papers 

/Biggs_Cain_Clark_Darling_Mitroff_%20 Visual_Cognition_inpress.pdf.  

11. Boos J, Wheble G, Campbell J, Tabner K. Self-administration of exercise and dietary 

supplements în deployed British military personnel during operation TELIC 13. J R Army 

Med Corps., 2010, no. 156(1), pp. 32–36., disponibil la https://www.researchgate 

.net/profile/George_Wheble/publication/43532253. 

12. Borghini G., Astolfi L., Vecchiato G., Mattia D., Babiloni F. Measuring neurophysiological 

signals în aircraft pilots and car drivers for the assessment of mental workload, fatigue 

and drowsiness. Neurosci. Biobehav. Rev., 2014, no. 44, pp. 58–75, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116991.  

13. Boschi, A., Planche, P., Hemimou, C., Demily, C., Vaivre-Douret, L. From High 

Intellectual potențial to Asperger Syndrome: Evidence for Differences and a Fundamental 

Overlap—A Systematic Review.Front Psychol. 2016; 7: 1605, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5071629/. 



33 

 

14. Bouchard S, Baus O, Bernier F, McCreary DR. Selection of Key Stressors to Develop 

Virtual Environments for Practicing Stress Management Skills with Military Personnel 

Prior to Deployment. Cyberpsychology and Behavior. 2010, vol. 13, no. 1, pp. 83–94, 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 20528298. 

15. Bovill E, Tharion J, Lieberman R. Nutrition knowledge and supplement use among elite 

U.S. Army soldiers. Mil Med. 2003, vol. 168, no. 12, pp. 997–1000, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/14719624.  

16. Carter S., Could Moral Enhancement Interventions be Medically Indicated?, Health Care 

Anal. 2017 Dec; no. 25(4), pp. 338-353, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/26910729. 

17. Cassady K, et al. Effects of a spaceflight analog environment on brain connectivity and 

behavior. Neuroimage., 2016, no. 141, pp. 18–30. doi: 10.1016, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/ 27423254.  

18. Cheshire W. The pharmacologically enhanced physician. Am Med Assoc J Ethics. 2008, 

no. 10, pp. 594–598, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/23211114.  

19. Clark, V. P. Impact of tDCS on performance and learning of target detection: Interaction 

with stimulus characteristics and experimental design. Neuropsychologia, 03.2012, vol. 

50(7), pp. 1594–1602, disponibil la http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S002 

8393212001261.  

20. Clark, V. P., Coffman, B. A., Mayer, A. R., Weisend, M. P., Lane, T. D. R., Calhous, V. 

D., Wassermann, E. M. TDCS guided using fMRI significantly accelerates learning to 

identify concealed objects. NeuroImage, 2012, no. 59, pp. 117–128., disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC3387543/.  

21. Coffman, B. A., Trumbo, M. C., Flores, R. A., Garcia, C. M., van der Merwe, A. J., 

Wassermann, E. M.,  Clark, V. P. Impact of tDCS on performance and learning of target 

detection: Interaction with stimulus characteristics and experimental design. 

Neuropsychologia, 2012, vol. 50, no. 7, pp. 1594 –1602, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pubmed/22450198.  

22. Connemann BJ, Mumenthaler MS, Yesavage JA, Taylor JL, Friedman L, O'Hara R, Sheikh 

J, Tinklenberg J, Whitehouse PJ. Donepezil and flight simulator performance: Effects on 

retention of complex skills. Neurology, 2003, vol. 61, no. 721, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12105320. 

23. Cooper M, Douglas G, Perchonok M. Developing the NASA food system for long-duration 

missions. J Food Sci., 2011, no. 76: R4, pp. 1–8, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pubmed/21535783. 

24. David Mc.A Baker. Tourism and Terrorism: Terrorists Threats to Commercial Aviation 

Safety & Security. Internațional Journal of Safety and Security, 2012, disponibil la 

http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/economicas/journal-tourism/edicion 

12/02Terrorism_Commercial_Aviation.pdf. 

25. Domes G., Heinrichs M., Michel A., Berger C. Oxytocin improves “mind-reading” în 

humans. Biol. Psychiatry (2007) 61, 731–733. 10.1016, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pubmed/17137561.  

26. Donald R. Kretz, B. J. Simpson, Jacob Graham. A game-based experimental protocol for 

identifying and overcoming judgment biases în forensic decision analysis. Publicat în 

Homeland Security (HST), 2012 IEEE Conference on Technologies, disponibil la 

http://ieeexplore.ieee.org/document/6459889/. 

27. Doppelmayr MM, Finkernagel H, Doppelmayr HI. Changes în cognitive performance 

during a 216 kilometer, extreme endurance footrace: a descriptive and prospective study. 

Percept Mot Skills. 2005; no. 100(2), pag. 473, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pubmed/15974358.  



34 

 

28. Eliyahu U, Berlin S, Hadad E, Heled Y, Moran DS. Psychostimulants and military 

operations. Mil Med., 04.2007, vol. 172, no. 4, pp. 383-387, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17484308.  

29. Elizaveta Muravieva, Cristina Alberini. Limited efficacy of propranolol on the 

reconsolidation of fear memories. Learning Memory, iunie 2010, Vol. 17, no. 6, pp. 306–

313, disponibil la adresa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC28 84288/. 

30. Emily K. Farina, Jonathan C. Taylor, Gary E. Means, Nancy E. Murphy. Effects of 

deployment on diet quality and nutritional status markers of elite U.S. Army special 

operations forces soldiers. Nutr J. 2017; 16: 41., disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5496422/.  

31. Erickson K. I., Voss M. W., Prakash R. S., Basak C., Szabo A., Chaddock L., et al. Exercise 

training increases size of hippocampus and improves memory.Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 

(2011) 1083017–3022. 10.1073, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

PMC3041121/. 

32. Farrow D., Abernethy B. Can anticipatory skills be learned through implicit video-based 

perceptual training? Journal of Sports Sciences, 2012, no. 220, pp. 471-485, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm. nih.gov/ pubmed/12137177.  

33. Finn E. S., Shen X., Scheinost D., Rosenberg M. D., Huang J., Chun M. M., et al. 

Funcțional connectome fingerprinting: identifying individuals using patterns of brain 

connectivity. Nat. Neurosci. 18 (2015), 1664–1671. 10.1038, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5008686/.   

34. Goold I. Must the surgeon take the pill? Negligence duty în the context of cognitive 

enhancement. Mod. Law Rev. vol. 77, 08.2014, pp. 60–86, disponibil la 

http://onlinelibrary.wiley.com /doi/10.1111/1468-2230.12056. 

35. Gunderson C, Daroff R, Neurology în the Vietnam War, Front Neurol Neurosci. 06.2016, 

no. 38, pp. 201-213, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27035455.  

36. Hejmady P., Narayanan N. H. Visual attention patterns during program debugging with 

an IDE. Proceedings of the 7th Eye Tracking Research and Applications Symposium 

(ETRA '12); 03.2012; Safety Harbor, Fla, USA. pp. 197–200. 

37. Helen Thompson. Performance enhancement: Superhuman athletes. Nature no. 484 

(2012)/7407, disponibil la http://www.nature.com/news/performance-enhancement-

superhuman-athletes-1.11029.  

38. Hocraffer A., Nam C.S. A meta-analysis of human-system interfaces în unmanned aerial 

vehicle (UAV) swarm management. Appl. Ergon., 2017, no. 58, pp. 66–80. doi: 10.1016, 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633199. 

39. Hoffman JR, Landau G, Stout JR, et al. β-alanine supplementation improves tactical 

performance but not cognitive function în combat soldiers.J Int Soc Sports Nutr. 

2014;11(1):15, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 3983672/. 

40. Huttunen K, Keranen H, Vayrynen E, Paakkonen R, Leino T. Effect of cognitive load on 

speech prosody în aviation: Evidence from military simulator flights. Applied 

Ergonomics., 2011, vol. 42 (2), pp. 348–357, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/20832770.  

41. J Mark Elwood, Microwaves în the cold war: the Moscow embassy study and its 

interpretation. Review of a retrospective cohort study, Environ Health, 2012, no. 11, pag. 

85, disponibil la https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929/. 

42. Johnson DC, Thom NJ, Stanley EA, Haase L, Simmons AN, et al. Modifying resilience 

mechanisms în at-risk individuals: a controlled study of mindfulness training în Marines 

preparing for deployment. Am J Psychiatry., 2014, no. 171, pp. 844–853, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4458258. 

43. Joshua Kaeting, Should we fear neuro-war more than normal war?, Foreign Policy, 



35 

 

04.09.2009, disponibil la http://foreignpolicy.com/2009/09/04/should-we-fear-neuro-war-

more-than-normal-war/.  

44. Kapitaniak B., Walczak M, Kosobudzki M, Jóźwiak Z, Bortkiewicz A. Application of eye-

tracking în the testing of drivers: A review of research. Int J Occup Med Environ Health., 

2015, vol. 28(6), pp. 941-954, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

26294197.  

45. Kenagy D, Bird CT, Webber C, Fischer J. Dextroamphetamine use during B-2 combat 

missions. Aviat Space Environ Med. 05.2004, vol. 75(5), pp. 381-386, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/15152888. 

46. Kennedy J., Arsenault J. Dietary supplement use în U.S. Army Special Forces 

Operationscandidates. Mil Med., 1999, vol.164, no. 7, pp. 495–501, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10414065.  

47. Kevin Pelphrey. Autistic people can solve our cybersecurity crisis. Wired, 25.11.2016, 

disponibil la https://www.wired.com/2016/11/autistic-people-can-solve-cybersecurity-

crisis/?mbid=social_fb.  

48. Killgore WD, Rupp TL, Grugle NL, Reichardt RM, Lipizzi EL, Balkin TJ. Effects of 

dextroamphetamine, caffeine and modafinil on psychomotor vigilance test performance 

after 44 h of continuous wakefulness.J Sleep Res., 09.2008, vol. 17, no. 3, pp. 309-321, 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 18522689. 

49. Klicka V, King N, Lavin T. Assessment of dietary intake of cadets at the US Military 

Academy at West Point. J Am Coll Nutr., 1996, vol. 15, no. 3, pp. 273–282, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/8935443. 

50. Koller SM, Drury CG, Schwaninger A. Change of search time and non-search time în X-

ray baggage screening due to training. Ergonomics., 06.2009, vol. 52(6), pp. 644-56, 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19424926. 

51. Li JW, et all. The effect of acute and chronic exercise on cognitive function and academic 

performance în adolescents: A systematic review, J. Sci. Med. Sport, 09.2017, vol. 20(9), 

pp. 841-848, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28185806. 

52. Li K., et al. Effect of simulated microgravity on human brain gray matter and white matter 

– evidence from MRI. PLoS One 2015, disponibil la https://www.ncbi.nlm 

.nih.gov/pmc/articles/PMC4535759/.  

53. Lieberman HR, Farina EK, Caldwell J, Williams KW, Thompson LA, Niro PJ. Cognitive 

function, stress hormones, heart rate and nutritional status during simulated captivity în 

military survival training. Physiol Behav. 2016 Oct 15;165: 86-97, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27374427. 

54. Lusk J, Brenner LA, Betthauser LM, Terrio H, Scher A, Schwab K, Poczwardowski A, A 

Qualitative Study of potențial Suicide Risk Factors Among Operation Iraqi 

Freedom/Operation Enduring Freedom Soldiers Returning to the Continental United 

States (CONUS), J Clin Psychol., 10.2015, vol. 71(9), pp. 843-855., disponibil 

lahttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25759094.  

55. Mache S, Eickenhorst P, Vitzthum K, Klapp BF, Groneberg DA. Cognitive-enhancing 

substance use at German universities: frequency, reasons and gender differences. Wiener 

Medizinische Wochenschrift, 2012, vol. 162, pp. 262–271, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pubmed/22707077. 

56. Madan C. R. Augmented memory: a survey of the approaches to remembering more. Front. 

Syst. Neurosci., 2014, no. 8:30, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc 

/articles/PMC3939671/. 

57. Maddry JK, Sessions D, Heard K, Lappan C, McManus J, Wartime toxicology: evaluation 

of a military medical toxicology telemedicine consults service to assist physicians serving 

overseas and în combat (2005-2012), J Med Toxicol. 08.2014, vol. 10(3), pp. 261-265, 



36 

 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141918/. 

58. Maier L. J., Liechti M. E., Herzig F., Schaub M. P. To dope or not to dope: 

neuroenhancement with prescription drugs and drugs of abuse among Swiss university 

students. PLoS ONE, 2013, 8:e77967 10.1371, disponibil la https://www.ncbi.nlm. nih. 

gov/pmc/articles/PMC3827185/. 

59. Malish RG, The Importance of the Study of Cognitive Performance Enhancement for U.S. 

Național Security, Aerospatial Medicine în Human Performance, 01.08.2017, vol.88(8), 

pp. 773-778, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28720188.  

60. Manzey D, Lorenz B, Poljakov V. Mental performance în extreme environments: results 

from a performance monitoring study during a 438-day spaceflight. Ergonomics, 1998, 

vol. 41(4), pp. 537–559, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9557591.  

61. Maria V. Ruiz-Blondet, Zhanpeng Jin, Sarah Laszlo. CEREBRE: A Novel Method for Very 

High Accuracy Event-Related potențial Biometric Identification. IEEE Transactions on 

Information Forensics and Security, 11(7), pp. 1618 - 1629, iulie 2016, disponibil la 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7435286/. 

62. Marriott BP, Hibbeln JR, Killeen TK, Magruder KM, Holes-Lewis K, Tolliver BK, Turner 

TH, BRAVO Group, Design and methods for the Better Resiliency Among Veterans and 

non-Veterans with Omega-3's (BRAVO) study: A double blind, placebo-controlled trial of 

omega-3 fatty acid supplementation among adult individuals at risk of suicide, Contemp 

Clin Trials., 03.2016, no. 47, pp. 325-33, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/26855120.  

63. McKinley R. A., McIntire L. K., Nelson J. M., Nelson J. T.  Acceleration of procedural 

learning with transcranial direct current stimulation (tDCS). Brain Stimul., 2014, no. 7, 

e4–e5. 10.1016, disponibil la http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1935861X1 

4000230.  

64. McKinley R. A., McIntire L., Bridges N., Goodyear C., Weisend M. P. Acceleration of 

image analyst training with transcranial direct current stimulation. Behav. Neurosci. 

(2013), no. 127, pp. 936–946. 10.1037, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/pubmed/24341718.  

65. Miguel Pais, Mikhail Lebedev, Carolina Kunicki, Jing Wang, L. Nicolelis. A Brain-to-

Brain Interface for Real-Time Sharing of Sensorimotor Information. Nature, Scientific 

Reports3, 1319 (2013), disponibil la https://www.nature.com/articles/srep01319. 

66. Miguel Pais-Vieira, Mikhail Lebedev, Carolina Kunicki, Jing Wang, Miguel A. L. 

Nicolelis. A Brain-to-Brain Interface for Real-Time Sharing of Sensorimotor Information. 

Nature, Scientific Reports 3, 1319 (2013), disponibil la https://www.nature.com/ 

articles/srep01319. 

67. Morgan CA 3rd, Doran A, Steffian G, Hazlett G, Southwick SM. Stress-induced deficits 

în working memory and visuo-constructive abilities în Special Operations soldiers. Biol 

Psychiatry, 2006, no. 60, pp. 722–729, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pubmed/16934776.  

68. Morgan Winsor, ISIS-linked stimulant Captagon more dangerous than previously thought, 

scientists say, ABC News, 18.08.2017, disponibil la http://abcnews.go.com/Internațional/ 

isis-linked-stimulant-captagon-dangerous-previously-thought-scientists/story?id=49269.   

69. Nelson J. M., McKinley R. A., McIntire L. K., Goodyear C., Walters C. Augmenting visual 

search performance with transcranial direct current stimulation (tDCS). Mil. Psychol., 

2015, no. 27, no. 335, disponibil la http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/ 

mil0000085.  

70. Nelson J. T., McKinley R. A., Golob E. J., Warm J. S., Parasuraman R. Enhancing 

vigilance în operators with prefrontal cortex transcranial direct current stimulation 

(tDCS). Neuroimage, 2014, no. 85, pp. 909–917. 10.1016, disponibil la https://www.ncbi. 



37 

 

nlm.nih.gov/pubmed/23235272.  

71. Nelson JT, Tepe V. Neuromodulation research and application în the U.S. Department of 

Defense. Brain Stimul., 04.2015, vol. 8(2), pp. 247-52, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pubmed/25468072. 

72. Nindl BC, Barnes BR, Alemany J, Frykman N. Physiological consequences of US Army 

Ranger training. Med Sci Sports Exerc. 2007;39: 1380–1387, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/17762372.  

73. Orvis KA, Moore JC, Belanich J, Murphy JS, Horn DB. Are soldiers gamers? Videogame 

usage among soldiers and implications for the effective use of serious videogames for 

military training. Military Psychology, 2010, vol. 22, no. 2, pp. 143–157. 

74. Palinkas LA, Gunderson EK, Holland AW, Miller C, Johnson JC. Predictors of behavior 

and performance în extreme environments: the Antarctic space analogue program. Aviat 

Space Environ Med. 2000A;71(6):619, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/pubmed/10870821.  

75. Parasuraman R., Galster S. Sensing, assessing and augmenting threat detection: 

behavioral, neuroimaging and brain stimulation evidence for the critical role of attention. 

Front. Hum. Neurosci. 2013, no. 7, pp. 273. 10.3389, disponibil la https://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3679495/.  

76. Parasuraman R., Mckinley A. Using noninvasive brain stimulation to accelerate learning 

and enhance human performance. Hum. Factors, 2014, no. 56, pp. 816–824. 10.1177, 

disponibil la https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/25141590.  

77. Paulus MP, Potterat EG, Taylor MK, Van Orden KF, Bauman J, Momen N, Padilla GA. A 

neuroscience approach to optimizing brain resources for human performance în extreme 

environments. Neurosci Biobehav Rev. 2009, no. 33, pp. 1080–1088, disponibil la 

https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2729466/.   

78. R. Andy, McKinley Lindsey, McIntire Nathaniel, Bridges Goodyear. Acceleration of 

Image Analyst Training with Transcranial Direct Current Stimulation. Behavioral 

Neuroscience, 2013, 127 (6), pp. 936-946, disponibil la https://pdfs.semanticscholar.org 

/089b/725d3afdb233b14 7aea2ef12f8b8f685ae4e.pdf. 

79. Ragan I., Bard I., Singh I. What should we do about student use of cognitive enhancers? 

An analysis of current evidence. Neuropharm., no. 64, 2013, pp. 588–595, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm .nih.gov/pubme/22732441. 

80. Ralf Brand, Helen Koch. Using Caffeine Pills for Performance Enhancement. An 

Experimental Study on University Students’ Willingness and Their Intention to Try 

Neuroenhancements. Front Psychol., 2016, Vol.7, no. 101, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4746440/. 

81. Rasmussen N. Steroids în arms: science, government, industry, and the hormones of 

theadrenal cortex în the United States. 1930-1950, Med Hist., 06.2002, Vol. 46, no. 3, pp. 

299-324, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1044526/.  

82. Rokem A, Landau AN, Garg D, Prinzmetal W, Silver MA. Cholinergic enhancement 

increases the effects of voluntary attention but does not affect involuntary attention. 

Neuropsychopharmacology. 2010, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

articles/PMC2978769/.  

83. Rokem A., Silver M. A. Cholinergic enhancement augments magnitude and specificity of 

visual perceptual learning în healthy humans. Curr. Biol., 2010, no. 20, pp. 1723–1728., 

disponibil la https://www.ncbi.nlm .nih.gov/pmc/articles/PMC2953574/. 

84. Rose S., Curry T. Fatigue countermeasures, and performance enhancement în resident 

physicians. Mayo Clin. Proc., 2010, vol. 85, pp. 301–302, disponibil la https://www.ncbi 

.nlm.nih.gov/ pmc/articles /PMC2770906.  

85. Russo MB, Kendall AP, Johnson E, Sing H, Thorne D, Escolas S, Santiago S, Holland D. 



38 

 

Visual perception, psychomotor performance, and complex motor performance during an 

overnight air refueling simulated flight. Aviat Space Environ Med. 2005a;7, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/16018335.  

86. Schmiedek F., Lövdén M., Lindenberger U.  Hundred days of cognitive training enhance 

broad cognitive abilities în adulthood: findings from the COGITO study. Front. Aging 

Neurosci.2 (2010):27. 10.3389, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc /articles 

/PMC2914582/.  

87. Schreiber S, Dolberg OT, Barkai G, et all., Primary intervention for memory structuring and 

meaning acquisition (PIMSMA): study of a mental health first-aid intervention în the ED 

with injured survivors of suicide bombing attacks, Am J Disaster Med., 12.2007, pp. 307-

320 disponibil la http://www.ncbi.nlm .nih.gov /pubmed/18297951.  

88. Schwark J, Macdonald J, Dolgov I. False feedback increases detection of low-prevalence 

targets în visual search. Atten Percept Psychophys., 11.2012, no. 74(8), pp. 1583-1589, 

disponibil la https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864899.  

89. Scrimgeour G, Condlin L., Nutritional treatment for traumatic brain injury, J 

Neurotrauma. 01.05.2014, vol. 31(11), pp. 989-999, disponibil la http://online.liebertpub. 

com/doi/abs/10.1089/neu.2013.3234. 

90. Serge Kernbach, Unconventional research în USSR and Russia: short overview, Arxiv 

2013, disponibil la https://arxiv.org/abs/1312.1148. 

91. Sergiy Oliynyk, Seikwan Oh. The Pharmacology of Actoprotectors: Practical Application 

for Improvement of Mental and Physical Performance.Biomol Ther (Seoul). 2012 Sep; 

20(5): 446–456, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih .gov/pmc/articles/PMC3762282/.   

92. Smith ME, Farah MJ., Are prescription stimulants “smart pills”? The epidemiology and 

cognitive neuroscience of prescription stimulant use by normal healthy individuals, 

Psychol Bull., 2011, no. 137, pp. 717–717-741, disponibil la https://www.ncbi.nlm. 

nih.gov/pmc/articles/PMC3591814/.  

93. Stainer M. J., Scott-Brown K. C., Tatler B.  Looking for trouble: a description of 

oculomotor search strategies during live CCTV operation. Front. Hum. Neurosci., 2013,  

no. 7, pag. 615, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3786256/.  

94. Steinman Y, van den Oord MHAH, Frings-Dresen MHW, Sluiter JK. Flight Performance 

During Exposure to Acute Hypobaric Hypoxia. Aerosp Med Hum Perform. 08.2017, vol. 

88, no. 8, pp. 

95. Tharion WJ, Shukitt-Hale B, Lieberman HR. Caffeine effects on marksmanship during 

high-stress military training with 72 hour sleep deprivation. Aviat Space Environ Med., 

04. 2003, vol. 74, no. 4, pp. 309-314, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/pubmed/12688447. 

96. Thomas L, Schwaninger A, Heimgartner N, Hedinger P, Hofer F, Ehlert U, Wirtz PH. 

Stress-induced cortisol secretion impairs detection performance în x-ray baggage 

screening for hidden weapons by screening novices. Psychophysiology., 09.2014, no. 

51(9), pp. 912-20, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/24785002. 

97. Thomas ML, Russo MB. Neurocognitive monitors: toward the prevention of cognitive 

performance decrements and catastrophic failures în the operational environment. Aviat 

Space Environ Med., 04.2007, vol. 78(5), disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pubmed/17547315. 

98. Thompson JM, Scott KC, Dubinsky L., Battlefield brain: unexplained symptoms and blast-

related mild traumatic brain injury, Can Fam Physician., 11.2008, no. 54(11), pp. 1549-

51, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/19005124/. 

99. Tikuisis P, Keefe AA, McLellan TM, Kamimori G. Caffeine restores engagement speed 

but not shooting precision following 22 h of active wakefulness. Aviat Space Environ Med., 

09. 2004 Sep, vol. 75, no. 9, pp. 771-776, disponibil la https://www.ncbi.nlm 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schreiber%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18297951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dolberg%20OT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18297951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barkai%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18297951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18297951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwark%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22864899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macdonald%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22864899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolgov%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22864899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Condlin%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24605947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinman%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28720186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20den%20Oord%20MHAH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28720186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frings-Dresen%20MHW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28720186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sluiter%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28720186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tikuisis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15460628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keefe%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15460628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLellan%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15460628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamimori%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15460628


39 

 

.nih.gov/pubmed/15460628.  

100. Todd R, MacDonald M, Sedge P, Jetly R, Taylor M. Soldiers With Posttraumatic Stress 

Disorder See a World Full of Threat: Magnetoencephalography Reveals Enhanced Tuning 

to Combat-Related Cues, Biol Psychiatry., 15.12.2015, no. 78(12), pp. 821-829, disponibil 

la http://linkinghub.elsevier.com /retrieve/pii/S0006-3223(15)00432-1. 

101. Tyler W. J. Noninvasive neuromodulation with ultrasound? A continuum mechanics 

hypothesis. Neuroscientist., 2011, no. 17, vol. (1), pp. 25–36, disponibil la https://www. 

ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/ 20103504. 

102. Van Hout MC, Wells J, Is Captagon (fenethylline) helping to fuel the Syrian conflict?, 

Addiction., 04.2016, no. 111(4), pp. 748-749, disponibil la http://onlinelibrary.wiley.com 

/doi/10.1111/ add.13262/full.  

103. Verghese G, Verma R, Bhutani S. Hyperbaric oxygen therapy în the battlefield. Med J 

Armed Forces India. 2013 Jan;69(1):94-6, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/pmc/articles/PMC3862713/.  

104. Volkow N. D., Wang G. J., Fowler J. S., Telang F., Maynard L., Logan J., et al.  Evidence 

that methylphenidate enhances the saliency of a mathematical task by increasing dopamine 

în the human brain. Am. J. Psychiatry., 2004, no. 161, pp. 1173–1180, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed /15229048. 

105. von Bastian C. C., Schwaninger A., Michel S.  Color impact on security screening. 

Aerospace Electron. Syst. Mag., 2010, no. 25, pp. 33–38 10.1109, disponibil la 

http://ieeexplore.ieee.org/document/5631724/.  

106. Wasserman D. When bad people do good things: Will moral enhancement make the world 

a better place? Journal of Medical Ethics. 2014, vol. 40(6), pp. 374–375, disponibil la 

http://jme.bmj.com/ content/ 40/6/374.long. 

107. Westcott Kay Jacob. Modafinil, sleep deprivation, and cognitive function în military and 

medical settings. Mil Med. 04.2005, vol. 170, no. 4, pp. 333-335, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/15916305. 

108. Wolfe J. M., Horowitz T. S., Van Wert M. J., Kenner N. M., Place S. S., Kibbi N. Low 

target prevalence is a stubborn source of errors în visual search tasks. Journal of 

Experimental Psychology: General, 2007, no. 136 (4), pp. 623–638, doi:10.1037, 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2662480/. 

109. Wu S., Cheng C. K., Feng J., D’Angelo L., Alain C., Spence I.  Playing a first-person 

shooter video game induces neuroplastic change. J. Cogn. Neurosci., 2012, no. 24, pp. 

1286–1293. 10.116, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/22264193. 

110. Yoo SS, Bystritsky A. et al. Focused ultrasound modulates region-specific brain activity. 

Neuroimage. 01.06. 2011, no. no. 56, vol. (3), pp. 1267–1275, disponibil la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3342684/. 

111. Yu RF, Wu X. Working alone or în the presence of others: exploring social facilitation în 

baggage X-ray security screening tasks. Ergonomics., 2015, no. 58(6), pp. 857-65, 

disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/ 25554925. 

112. Yu RF, Yang LD, Wu X. Risk factors and visual fatigue of baggage X-ray security 

screeners: a structural equation modelling analysis. Ergonomics., 05.2015, vol. 60(5), pp. 

680-691, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27258596.  

113. Zhang Y, Balilionis G, Casaru C, Geary C, Schumacker RE, Neggers YH. et al. Effects of 

caffeine and menthol on cognition and mood during simulated firefighting în the heat. Appl 

Ergon., 2014, vol. 45, no. 3, pp. 510–514, disponibil la https://www.ncbi.nlm 

.nih.gov/pubmed/23891504. 

 

 

 


