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Zadanie 5.1. Sformułuj i udowodnij odpowiednik lematu Wienera dla szeregów
potęgowych zbieżnych bezwzględnie na domkniętym dysku jednostkowym.
Zadanie 5.2. Pokaż, ze jeśli X jest zwartą przestrzenią Hausdorffa, to istnieje

wzajemna odpowiedniość pomiędzy domkniętymi podzbiorami X i domkniętymi
ideałami w C(X).
Zadanie 5.3. Podaj przykłady algebr A i ich przestrzeni strukturalnych ∆, że

Â 6= C(∆).
Zadanie 5.4. Niech A = C1[0, 1] z normą ‖f‖ = ‖f‖∞ + ‖f ′‖∞ i mnożeniem

punktowym funkcji
a) Pokaż, że A jest półprostą przemienną algebrą Banacha z jedynką. Znajdź jej

przestrzeń ideałów maksymalnych.
b) Ustalmy p ∈ [0, 1]. Niech J będzie zbiorem tych f ∈ A dla których f(p) =

f ′(p) = 0. Pokaż, że J jest domkniętym ideałem w A i że A/J jest dwuwymiarową
algebrą, która posiada jednowymiarowy radykał. Daje to przykład półprostej alge-
bry, której algebra ilorazowa nie jest półprosta. Z która z dwóch algebr opisanych
w zadaniu 4.1 jest izomorficzna A/J .
Zadanie 5.5. Niech A będzie algebrą dysku złożoną z funkcji holomorficznych

ograniczonych ciagłych na domkniętym kole jednostkowym. Definiujemy inwolucję
za pomocą wzorem f ∗(z) = f(z).

a) Czy A jest wtedy C∗ algebrą?
b) Czy σ(ff ∗) zawsze leży na osi rzeczywistej?
c) Które funkcjonały multyplikatywne są dodatnimi funkcjonałami ze względu

na inwolucję.
Funkcjonał liniowy F nazywamy dodatnim, gdy F (xx∗) ≥ 0.
d) Jeśli µ jest dodatnią miarą borelowską na [−1, 1], to

f 7→
∫ 1

−1

f(t) dµ(t)

jest funkcjonałem dodatnim na A. Czy istnieją jakieś inne.
Zadanie 5.6. Udowodnij, ze w algebrze Banacha komutujące idenpotetny leżą

w odległości nie mniejszej niż 1. Dokladniej, jeśli x2 = x, y2 = y i xy = yx, to
‖x− y‖ ≥ 1 albo x = y.

Podaj przykład, że tak nie musi być, gdy xy 6= yx.
Zadanie 5.7. Rozważmy algebry A(D) i A(D) funkcji holomorficznych na D

ciągłych do brzegu i ograniczonych na D odpowiednio.
a) Opisz topologie Gelfanda algebry A(D).
b) Zauważ, że D można utożsamić z podzbiorem ∆(A(D)). Opisz topologię na

D odziedziczoną z topologii Gelfanda ∆(A(D)).
Zadanie 5.8. Czy algebra A = L∞([0, 1]) jest C∗ algebrą? Opisz spektrum

elementu f ∈ A.
Zadanie 5.9. Rozważ algebrę C(0, 1) z normą supremum. Czy jest to C∗ alge-

bra. Opisz topologię na (0, 1) odziedziczoną z topologii Gelfanda. Zastanów się na
konsekwencją twierdzenia Gelfanda-Najmarka.
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