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Циљ курса:  
   Упознавање са фундаменталним резултатима у области алгебри оператора и Хилбертових C*-
модула 
Исходи: 
   Студент ће овладати најважнијим деловима у вези алгебра оператора, као и Хилбертових  C*- 
модула 
Опис:  Одабрани делови следећих целина: 
• C*-алгебре: спектри и хомоморфизми; стања; позитивни конуси; апрокисмативне јединице; 
репрезентације позитивних линеарних функционала; екстремне тачке јединичне лопте у C*-алгебри; 
коначно димензионалне C*-алгебре; C*-алгебра оператора на Хилбертовом простору; локално 
конверске топологије; Констуркција Гелфанд-Најмарк-Сегалa.   
• Фон Нојманове алгебре: Слабо затворене алгебре; теорема о двострукој комутативности фон 
Нојмана; поларна декомпозиција и апсолутна вредност функционала; коњуговани простор и 
тополошке особине; универзално покривање. 
• Тензорски производи: тензорски производ Хилбертових простора, Банахових простора, C*-алгебри 
и фон Нојманових алгебри; репрезентације стања и простора.  
• Типови фон Нојманових алгебри и трагови:  пројекције: трагови на фон Нојмановим алгебрама;  
фон Нојманове алгебре типа I, II и III. 
• Хилбертови C*-модули; универзални модули; бимодули и Морита еквиваленција; ограничени 
оператори и коњуговани оператори; компактни оператори; потпуни Хилбертови C*-модули; дуални 
модули; Банах-компактни оператори; C*-Фредхолмови оператори; еквиваријантни Фредхолмови 
оператори. 
• Хилбертови модули над W*-алгебрама; унутрашњи производи и дуални модули; Хилбертови W*-
модули и дуални Банахови простори; Фредхолмови оператори над W*-алгебрама; Дупре-Филморова 
теорема. 
• Рефлексивни Хилбертови C*-модули; унутрашњи производ на бидуалним модулима; идеали и 
бидуални модули; Рефлексивност Хилбертових модула над К+; рефлексивност модула над C(X); 
условно очекивање и коначнан индекс. 
• Множиоци А-компактних оператора; проширења Хилбертових модула над наткривајућој W*-
алгебри; множиоци и централизатори; множиоци и квазимножиоци А-компактних оператора. 
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