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событийной системы имитационного моделирования OpenGPSS. Системні дослідження та 

інформаційні технології. м. Київ - 2006. - № 4. - С. 123-132. 
2. Діденко Д.Г. Реалізація тиражування обчислювального експерименту в розподіленій 

системі моделювання OpenGPSS. Наукові вісті. м. Київ - 2007. - № 5. - С. 49-53. 

3. Томашевський В.М., Діденко Д.Г. Порівняння результатів роботи систем імітаційного 

моделювання OpenGPSS та GPSS/PC // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та 

обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. - К.: Век+. - 2008. - № 49. - С. 47-53. 
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т.1 - С.264-266. 
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освіти, м. Київ. - 2006. - С.131-135. 

4. Диденко Д.Г. Тиражирование независимых сегментов вычислительного эксперимента в 

распределенной дискретно-событийной системе имитационного моделирования OpenGPSS 

// Друга науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "Математичне та 

імітаційне моделювання систем МОДС'2007", м.Київ. - 2007. - С.157-160. 

5. Диденко Д.Г. Взаимодействие агентов в распределенной дискретно-событийной системе 

имитационного моделирования OpenGPSS // Третья всероссийская научно-практическая 

конференция "Имитационное моделирование. Теория и практика" (ИММОД-2007), 

г.Санкт-Петербург. - 2007. - т.1 - С.272-276. 

6. Диденко Д.Г. Сравнение скорости проведения экспериментов в системах имитационного 

моделирования OpenGPSS и GPSS/PC // XI Мiжнародна науково-технiчна конференцiя 

"Системний аналіз та інформаційні технології" (САIТ-2009), м. Київ. - 2009. - С.485-486. 

7. Діденко Д.Г. Особливості переходу від послідовного моделювання у системі GPSS\World 

до розподіленого моделювання у системі OpenGPSS // Четверта науково-практична 

конференція з міжнародною участю "Математичне та імітаційне моделювання систем 

МОДС'2009", м. Київ. - 2009. - С.197-201. 

8. Диденко Д.Г. От последовательного моделирования в системе GPSS\World к 
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практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и 

промышленности "Имитационное моделирование. Теория и практика" (ИММОД-2009), г. 

Санкт-Петербург. - 2009. - т.1 - С.251-256. 

9. Діденко Д.Г. Особливості роботи СМО з абсолютними пріоритетом обслуговування у 

системі моделювання OpenGPSS. // V науково-практична конференція з міжнародною 

участю "Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС'2010". - Київ. - 2010. - 

С.196-197. 

10. Диденко Д.Г. Сравнение качества генерирования случайных чисел в системах 

имитационного моделирования OpenGPSS, GPSS World и AnyLogic // XIII Мiжнародна 

науково-технiчна конференцiя "Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї САІТ-2011", 

г. Киев. - 2011. - С.433. 

11. Діденко Д.Г. Порівняння генераторів псевдовипадкових чисел в системах імітаційного 

моделювання OpenGPSS, GPSS World та AnyLogic. //Шоста науково-практична 

конференція з міжнародною участю "Математичне та імітаційне моделювання систем. 

МОДС'2011". - Чернігів. - 2011. - С.315-318. 

12. Диденко Д.Г. Качество генерации псевдослучайных чисел в системах имитационного 

моделирования OpenGPSS, GPSS\World и AnyLogic.// Пятая всероссийская научно-

практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и 

промышленности "Имитационное моделирование. Теория и практика" (ИММОД-2011), г. 

Санкт-Петербург. - 2011. - т.1 - С.134-138. 

13. Диденко Д.Г. Преимущества использования среды моделирования OpenGPSS в 

процессе обучения студентов // 14-я Международная научно-техническая конференция 

«Системный анализ и информационные технологии САИТ-2012», г. Киев. - 2012. - С.339-

340. 

14. Діденко Д.Г. Порівняння точності підрахунку числа Пі у системах моделювання 

OpenGPSS, GPSS\World та AnyLogic. //Сьома міжнародна науково-практична конференція 

«Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС-2012)». - Чернігів. - 2012. - 

С.264-267. 
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результатов агентного моделирования социальной сети. //16-я Международная научно-

техническая конференция «Системный анализ и информационные технологии (САИТ-
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анализ и информационные технологии (САИТ-2014)». - Киев. - 2014. - С.376. 
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рекламы. //16-я Международная научно-техническая конференция «Системный анализ и 

информационные технологии (САИТ-2014)». - Киев. - 2014. - С.372-373. 

19. Діденко Д.Г., Попова А.В. Прискорення DataMining за допомогою Hadoop для пошуку 
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дискретно-подійного імітаційного моделювання OpenGPSS". Свідоцтво №22543 (від 

05.11.2007) про реєстрацію авторського права на твір. 

 


