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W książce przedstawiono zaawansowane metody i algorytmy modelowania procesów
dynamicznych, odkrywania wiedzy w bazach danych, budowy symulatorów, diagnostyki
procesów i systemów oraz nadrzędnego sterowania, samostrojenia i adaptacji nastaw
pętli regulujących. Opisane metody zostały zaimplementowane w oryginalnym w skali
światowej systemie automatyki i diagnostyki – DiaSter. Uniwersalność rozwiązań
przyjętych w systemie daje możliwość jego szerokiego zastosowania między innymi w
przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym. Ze względu
na otwartą architekturę możliwe jest połączenie systemu DiaSter praktycznie z
dowolnymi systemami automatyki.
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