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каниаа мр Злака Лазовића
На сеници Насавно научно већа оржаној 11. сеемра 2015. оине оређени смо за
чланове комисије за исање извешаја о окорској исерацији о насловом Мере некомакноси на Хилеровим C∗ -моулима каниаа мр Злака Лазовића. Након шо је каниа
реао рукоис, комисија је иси релеала, е оноси Насавно-научном већу слеећи извешај.

1. Биорафија каниаа
Злако Лазовић је рођен 17.10.1977. у Новом Пазару. Завршио је основну школу „Брасво“
и Гимназију у Новом Пазару. Маемаички факуле Универзиеа у Беорау, смер Нумеричка
маемаика и оимизација, уисао је 1996. оине, а завршио а је 2004. оине са росечном
оценом 9,58. Маисарску езу о насловом „Фрехолмови оераори на Хилеровим C∗ моулима“ оранио је 2010. оине на исом факулеу.
Заослен је на Маемаичком факулеу у Беорау о 2005. оине. Држао је веже на
слеећим ремеима: Маемаика 1 (за суене физике), Анализа 1, Анализа 2, Меоика
насаве маемаике Б и Теорија мере и инерације.
Ојавио је слееће научне раове:
1. D. J. Kečkić and Z. Lazović, Fredholm operators on C∗ -algebras, Acta Sci. Math. (Szeged)
83 3-4 (2017), pp. 629-655.
2. D. J. Kečkić and Z. Lazović, Compact and ”compact” operators on the standard Hilbert
module over a W ∗ algebra, Ann. Funct. Anal. 9 no. 2 (2018), pp. 258–270.
3. Z. Lazović, Compact and compact operators on standard Hilbert modules over C∗ - algebras,
Adv. Oper. Theory, 3 no. 4 (2018), pp. 829-836.
4. D. J. Kečkić and Z. Lazović, Measures of noncompactness on the standard Hilbert C∗ -module,
Filomat, in press.
Имао је слеећа саошења на научним конференцијама:
1. Z. Lazović, The space of operator valued functions seen as Hilbert H-module, Peta matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 2015.
2. Z. Lazović, Compact and compact operators on standard Hilbert modules over C∗ - algebras,
XIV Kongres matematičara Srbije, Kragujevac, 2018.

2. Преме окорске исерације
Преме окорске исерације је ојам комакноси на Хилеровим C∗ -моулима, оносно моулима на аом C∗ -алером A са A-вреносним унурашњим роизвоом. Аналоно
оераорима коначно рана на Хилеровим росорима, на Хилеровом C∗ -моулу M на
алером A ефинише се за ва аа векора x, y ∈ M оераор Θx,y : M → M, Θx,y (z) = x hy, zi.
Заворење A-линеарно омоача оераора Θx,y назива се иеал „комакних“ оераора, а
навоници се сављају како и се исакла чињеница а и оерасори нису комакни онако
како се ај ојам ефинише у оквиру Банахових росора, ј. а није реч о оераорима који
ресликавају ораничене у релаивно комакне скуове.
Преме исраживања окорске исерације чини окушај а се нађе оона оолоија
на аом Хилеровом C∗ -моулу аква а скуови релаивно комакни у оносу на њу уу
саласни са „комакним“ оераорима. Слооније речено налажење оолоије која и
омоућила уклањање навоника. Осим изора оолоије, исерација се ави и ојмом мере
некомакниоси, оносно ооним нумеричким оказаељем колико аи ску осуа о
комакно.

3. Саржај исерације
Дисерација саржи x + 137 срана, саржај, сисак о 67 референци и лавни ео који је
оељен у 4 лаве.
Прва лава је риремно каракера, и саржи украко изложене о саа ознае резулае,
и о: у оолављу 1.1. о мерама некомакноси на меричким росорима, у оолављу
1.2. о мерама некомакноси на униформним росорима, и у оолављу 1.3. о C∗ -алерама
и Хилеровим C∗ -моулима.
Друа лава је освећена изору ооне оолоије на санарном Хилеровом C∗ -моулу
и оељена је на ва оолавља. У оолављу 2.1. излажу се резулаи из раа [32] (зајенички ра каниаа и менора) у којем је увеена оолоија τ на санарном Хилеровом
моулу l 2 (A) на W ∗ -алером A омоћу сисема олунорми
s
+∞

pϕ,y (x) =

∑ |ϕ(ηn∗ ξn )|2 ,

x = (ξn ) ∈ l 2 (A),

n=1

е је ϕ нормално сање на A, а ηn елемени алере A који исуњавају услов
sup ϕ(ηn∗ ηn ) ≤ 1.
n≥1

Посојање нормалних сања оезеђује о шо се осмара осеан случај W ∗ -алере.
У оолављу 2.2. излажу се резулаи раа [40] – самосални ра каниаа у којем се
резулаи рехоно оолавља реносе на санарни Хилеров мноул на роизвољном
C∗ -алером, ако шо се осмара њен иуал који је увек W ∗ -алера, а заим санарни
Хилеров моул роширује новим изором скалара на санарни начин.
Трећа лава освећена је мерама некомакноси у оносу на оолоију оисану у руој
лави. Излажу се резулаи зајеничко раа каниаа и менора [33]. Посмарају се чеири
врсе мера некомакноси. То је, ре свеа, мера некомакноси λ чија ефиниција не зависи
о ново увеене оолоије, и која се ефинише ако а мери колико аи ску осуа о скуа
који се може смесии унуар неко ројекивно коначно енерисано моула. Заим осмарају се и уошења ознаих мера некомакноси Хаузорфа, Кураовско и Исрцескуа, овај
у на санарном Хилеровом моулу са ново увееном оолоијом, али осмараном као
униформни росор. Извое се њихове међусоне везе. Међу занимљивије резулае урајамо
нејенакос:
p
I(E) ≤ α(E) ≤ 2χ(E) ≤ 2λ (E) ≤ 2 kEkI(E),
е је I Исрцескуова мера некомакноси, α мера Кураовско, а χ Хаузорфова, ок је E
уравноежен ску у санарном Хилеровом моулу на B(H), а kEk њеов раијус.

У чеврој лави изложени су резулаи оијени у зајеничком рау каниаа и менора [34], који се оносе на уошење ојма Фрехолмових оераора о нивоа роизвољне
C∗ -алере ако шо су ефинисани елемени „коначно иа“ на аксиомаски начин као елемени неко самоајуновано восрано иеала који има ароксимаивну јеиницу сачињену
о ројекора, и у којем је моуће сараи ма које ве класе ројекора у оносу на Мареј-фон
Нојманову релацију еквиваленције. За елемен a ае C∗ -алере, кажемо а је Фрехолмово
иа, ако осоје ороројекори p и q коначно иа акви а је a0 = (1 − q)a(1 − p) „инвериилан“, оносно ако осоји елемен b ∈ A акав а је (1 − p)b(1 − q) = b и ba0 = 1 − p, a0 b = 1 − q.
Извеена је еорема о инексу за ако ефинисане Фрехолмове оераоре, локална консаннос инекса, консаннос инекса у оносу на ерурацију елеменом коначно иа, као
и уошење Акинсонове еореме. Показано је а су класични Фрехолмови оераори на
Хилеровом росору, Фрехолмови оераори у смислу Бројера, оносно Аије и Синера на
својсвено есконачној фон Нојмановој алери, као и Фрехолмови оераори на Хилеровом
C∗ -моулу на униалном C∗ -алером у смислу Мишченка и Фоменка осени случајеви ново
увеене еорије.

4. Закључак и рело
Преме окорске исерације мр Злака Лазовића је савремена и мора се рећи оуно
неисражена олас. Резулаи риказани у исерацији су ориинални и неривијални. Њихово извођење је захевало уореу различиих меоа и ехника маемаичке анализе, ре
свеа основне ехнике раа са Хилеровим моулима, заим са W ∗ и C∗ -алерама, ехнике
раа са ензорским роизвоима. Ра каниаа на овој исерацији укључио је и роучавање
оимне лиерауре, уознавање са савременим резулаима и њихову римену на осављене
ролеме. Резулаи исерације саржани су у чеири раа ојављена или рихваћена за ојављивање у научним часоисима са рецензијом, о којих се ва налазе на SCI лиси, ок је
јеан о раова самосалан.
Соа релажемо Насавно научном већу Маемаичко факулеа а усвоји извешај
комисије о окорској исерацији каниаа мр Злака Лазовића и ореи комисију за усмену
орану.
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