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บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ เราศึกษาความซับซ้อนของเจเนรัลไลซ์ซุปเปอร์โพสิชันและเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับ
สติติวชัน เราสร้างสูตรสำหรับหาความซับซ้อนของเจเนรัลไลซ์ซุปเปอร์โพสิชัน Sm(s, t1, . . . , tm)

ที่ขึ้นกับความซับซ้อนของ s, t1, . . . , tm สำหรับความลึกมากสุด ความลึกน้อยสุด จำนวนตัวแปร
และจำนวนตัวดำเนินการ เรายังให้สูตรสำหรับหาความซับซ้อนของ σ̂[t] ในเทอมของความซับ
ซ้อนของ t โดยที่ t เป็นเทอมประกอบและ σ เป็นเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชัน เราประยุกต์
สูตรเหล่านี้สู่ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ M -สตรองลีโซลิดวาไรตี เราศึกษาสมบัติทางก่ึงกรุปของโมนอยด์
ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันแบบที่กำหนดให้ เราจำแนกลักษณะเฉพาะของสมาชิกไอเด็ม
โพเทนท์ สมาชิกพริมิทิฟไอเด็มโพเทนท์ สมาชิกเรกูลาร์ และหาออร์เดอร์ของสมาชิกทั้งหมดของ
โมนอยด์ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันแบบ τ = (2) เราให้ลักษณะเฉพาะของการอันดับ
บางส่วนธรรมชาติบนเซตของสมาชิกไอเด็มโพเทนท์ทั้งหมดของโมนอยด์นี้ เราอธิบายชั้นบางช้ัน
ของโมนอยด์นี้ภายใต้ความสัมพันธ์ของกรีน เราจำแนกลักษณะเฉพาะของสมาชิกไอเด็มโพเทนท์
ทั้งหมดของพรีเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันแบบ τ = (2, 2) สุดท้ายเรากำหนดลักษณะเฉพาะ
ของสมาชิกที่เป็นไอเด็มโพเทนท์ และสมาชิกเรกูลาร์ของโมนอยด์ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติว
ชันแบบ τ = (n) และอธิบายชั้นบางชั้นของโมนอยด์นี้ภายใต้ความสัมพันธ์ของกรีน
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ABSTRACT

In this research, we investigate the complexity of generalized superpositions and

generalized hypersubstitutions. We construct a formula for the complexity of the gen-

eralized superposition Sm(s, t1, . . . , tm) in terms of complexity of the inputs s, t1, . . . , tm

for the maximum depth, the minimum depth, the variable count, and the operation

count. We also obtain formulas for the complexity of σ̂[t] in terms of the complexity of t

where t is a compound term and σ is a generalized hypersubstitution. We apply these

formulas to the theory of M -strongly solid varieties. We investigate the semigroup

properties of monoids of generalized hypersubstitutions of a given type. We charac-

terize all idempotent elements, all primitive idempotent elements, all regular elements

and determine order of each element of the monoid of all generalized hypersubstitu-

tions of type τ = (2). We give the complete characterization of the natural partial

ordering on the set of all idempotent elements of this monoid. We describe some

classes in this monoid under Green’s Relations. We characterize all pre-generalized

hypersubstitutions of type τ = (2, 2) which are idempotent. Finally, we give the com-

plete characterization of idempotent and regular elements of the monoid of generalized

hypersubstitutions of type τ = (n) and describe some classes in this monoid under

Green’s Relations.


