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Project: Grid Resource Administrative Framework
ระบบกริดเปนระบบที่เนนการรวมทรัพยากรจากหลายองคกรมารวมกันเปนองคกรเสมือน โดยจะมีการรองรับใน
ดานการสั่งรันงานขามเครือขาย การกระจายขอมูล และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งปจจุบันไดรับความนิยมอยาง
มากในการทํางานทางดานวิทยาศาสตร แตการดูแลระบบยังมีความยุงยากอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลแบบ
เปนกลุมรวมกัน
โครงงานนี้ จะเปนการตอยอดจากโครงงานในปที่แลว ที่มุงเนนการพัฒนาการดูแลระบบ Globus ซึ่งเปนระบบ
กริดที่ไดรับความนิยมอยางสูง โดยระบบจะตองทํางานผานเว็บ มีการตอยอดจากโครงงานเกาโดยปรับปรุง
วิธีการใชใหงายขึ้น พรอมทั้งทําการสรางคุณสมบัติในการจัดการทรัพยากรแบบหมวดหมู และมีการพัฒนาโดยใช
ภาษาจาวาผาน Java COG Toolkit โดยโครงงานนี้จะถูกใชภายในระบบกริดของภาคฯ และทําการเผยแพรใหคน
ทั่วไปนําไปใชแบบ Open Source ผานทาง Internet ตอไป

Project: Departmental Intranet System
ในปจจุบันการทํางานตางๆของภาควิชาฯ และการเผยแพรขอมูล ยังเปนการทํางานดวยมือเปนสวนใหญ ขอมูล
หลายอยางเชน ประกาศ หองประชุม และรายการครุภัณฑ ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูล ทําใหการทํางาน
สวนใหญขาดประสิทธิภาพ ไมเปนระบบ
ในโครงงานนี้จะทําการพัฒนาระบบ Intranet ใหแกภาควิชาฯ เพื่อเปนระบบกลางที่ใชงานสําหรับอาจารย นิสิต
และบุคลากร ซึ่งระบบจะตองมีคุณสมบัติอยางนอยที่สุดดังนี้
- ระบบเก็บขอมูลอาจารย นิสิต และเจาหนาที่ในภาค
- ระบบกระจายขาวสาร และหนังสือเวียน
- ระบบจองทรัพยากร เชน หองเรียน เครื่อง projector เปนตน
- ระบบกระดานขาว
การพัฒนาจะตองใชภาษา PhP และ tool ในดานการทํา portal เชน xoops โดยจะตองมีการจัดทําเอกสารที่ละเอียด
และมีการตั้งชื่อตัวแปรและฟงกชั่นตางๆอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถทําการขยายระบบในอนาคตไดงาย
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Project: XACML Viewer
การควบคุมการเขาถึงทรัพยากรเปนเรื่องที่สําคัญ และมักจะเปนปญหาที่ยุงยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับองคกร
ขนาดใหญ ซึ่งมักจะมีระบบไอทีที่ซับซอน ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาการควบคุมการเขาถึงแบบอางอิงบทบาท หรือ
RBAC และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเกิดเปน XACML ซึ่งเปน XML Schemas ที่ใชในการอธิบาย RBAC
ขึ้น อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีการพัฒนาเครื่องมือสําหรับ XACML ขึ้น เชนใน Sun Solaris แตเครื่องมือเหลานี้ยัง
เปนเครื่องมือขั้นพื้นฐาน ซึ่งไมงายตอการใชงาน
ในโครงงานนี้จะทําการพัฒนาระบบ XACML Toolkit Phase-1 เพื่อเปนระบบพื้นฐานที่จะชวยในการจัดการและ
นํา XACML ไปใชงานไดงายขึ้น ซึ่งระบบจะตองมีคุณสมบัติอยางนอยที่สุดดังนี้
- มีระบบที่นําเสนอ XACML เปนแบบ GUI ซึ่งควรผานทาง web
- การนําเสนออยางนอยที่สุดตองแสดงเปนแบบลําดับชั้น
- สามารถแสดงความสัมพันธขององคประกอบตางๆได
- ผูใชสามารถ click เพื่อเขาไปดูรายละเอียดตางๆได
- ถาสามารถแสดงในรูปที่คลายคลึงกับรูปโมเดลพื้นฐานของ RBAC ไดจะดีมาก

Project: Mobile One-Time-Password
โทรศัพทมือถือเปนอุปกรณที่ใชงานกันอยางแพรหลาย ซึ่งในปจจุบันไดมีพัฒนาความสามารถตางๆกาวหนาไป
มาก เชน Java บนเครื่องมือถือ จากความสามารถที่เพิ่มขึ้น และการที่บุคคลทั่วไปมักจะมีมือถือติดตัว เครื่องมือถือ
จึงเปนอุปกรณที่นาสนใจที่จะนํามาประยุกตใชในงานดานความปลอดภัยลักษณะ Two-Factor Authentication เชน
เอาไวเก็บขอมูล One-Time-Password แทนกระดาษ ซึ่งอาจจะสูญหายได
ในโครงงานนี้จะทําการพัฒนาระบบ Mobile One-Time-Password ขี้นเพื่อเปนอุปกรณชวยในการเก็บขอมูล OneTime-Password ซึ่งระบบจะตองมีคุณสมบัติอยางนอยที่สุดดังนี้
- ระบบสามารถทําไดบนมือถือที่มี J2ME
- ระบบจะตองสอดคลองกับระบบ One-Time-Password ของ IT จุฬาฯ
- มีระบบ register ขอมูลผูใช และเบอรมือถือแบบ web page เพื่อสราง seed ในรูปแบบที่คลายคลึงกับ
certificate
- ระบบสามารถ download seed มาเก็บในเครื่องมือถือ เพื่อสามารถสราง password แบบ offline ได และ
เมื่อ seed ใกลหมดอายุจะสามารถเตือนผูใชใหทําการ renew seed ได
- นิสิตที่จะทําโครงการนี้จะตองมีมือถือที่มี J2ME
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คุณสมบัตขิ องผูที่จะทําโครงงาน
ทําเปนทีมๆละ 2 คน
มีความตั้งใจในการทํางาน และรับผิดชอบ
มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมในระดับปานกลางถึงดี
ถารูภาษาที่จะใชจะดีมาก (แตไมจําเปน)
จะตองมาพบกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรายงานความกาวหนาอาทิตยละ 1 ครั้ง

ตารางเวลา
5 – 11 มิ.ย.
13 มิ.ย.
13, 16 มิ.ย.
18 มิ.ย.

ลงชื่อแจงความสนใจ
ประชุมเพื่ออธิบายหัวขอ (เที่ยงตรงที่ ISEL Lab)
สัมภาษณ
ประกาศรายชื่อ
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