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1 Popis úlohy

Jedná se o dichotomickou úlohu, kdy je pot?eba zpracovat a zapamatovat si zárove? sly-
šená písmena i polohu obrazce.

Duální 1-back úloha vyžaduje zapamatovat si vizuální (obrazec) a auditivní (písmeno)
informaci pouze z minulého kroku. Úloha 2-back potom zapamatovat si 2 poslední hod-
noty. atp.

Tato úloha se využívá pro zlepšení fluidní inteligence a pracovní pam?ti. Fluidní intelli-
gence (Gf) popisuje schopnost uvažovat, zd?vod?ovat, ?ešit problémy, které ?asto obsahují
pro ?ešitele neznámé informace nebo postupy. Manifestuje se reorganizací, transformací a
extrapolací informací. Jedná se o d?ležitý faktor u kognitivních úloh a je považována za
nejd?ležit?jší faktor pro u?ení. V ?lánku [2] je zkoumán efekt tréninku pracovní pam?ti
práv? na fluidní inteligenci. Pracovní pam?? je zde trénována práv? dual n-back úlohou.

2 Detaily zadání

Úkolem je vytvo?it úlohu v Matlabu odpovídající [1] v jednoduché verzi, která je vizuali-
zována na videu [4].

Nástin ?ešení:

• Složitost úlohy je dána po?tem zp?tných krok?, které je pot?eba si zapamatovat a
na n? reagovat. Tento po?et zp?tných krok? (n) bude parametrem úlohy.

– P?íklad: 1. úrove? složitosti: Duální 1-back
Bude se objevovat na r?zných místech matice ?tverec každé 3 vte?iny doprová-
zený zvukem písmene. Úkolem je:

∗ Zmá?knout klávesu A (position match) pokud je POZICE modrého ?tverce
STEJNÁ jako o jeden krok zpátky (tedy je stejná 2x za sebou)

∗ Zmá?knout L (letter match) pokud PÍSMENO pokud slyšíte stejný zvuk
2x za sebou

2. úrove? složitosti: Dual 2-back

∗ Zmá?knout A (position match) pokud POZICE modrého ?tverce je STEJNÁ
jako byla o 2 pokusy p?edtím (tedy se stejný ?tverec objevil na stejné pozici
jako p?ed dv?ma pokusy)

∗ Zmá?knout L (letter match) pokud PÍSMENO které slyšíš je STEJNÉ jako
2 pokusy p?edtím

• Úloha by m?la mít následné postupné kroky:

– Intro obrazovka s informacemi o samotné úloze

– Volba kláves pro potvrzení Position match a Letter match

– Každý pokus je daný sekvenci 20 poloh + zvuk? písmen - ukládané pozice úloh
a písmena (je pot?eba namluvit písmena)
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– Ukládat odpov?di

• P?íklad:

Trial 1: C
Trial 2: R
Trial 3: T
Trial 4: R (to je 2-back match)
Trial 5: T (to je 2-back match)
Trial 6: T
Trial 7: S
Trial 8: C
Trial 9: S (to je 2-back match)

2.1 Implementace do Psycheeg toolboxu
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