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Abstract 
The process control network and subscribers to extract information entry and 

exit, supported them by providing time for the cases of entry and exit, and archiving in 
databases has become one of the basic requirements of each organization  
In this paper, we propose designing a system control and monitoring of participants 
within the scope (Domain) by taking advantage of the previous registration system 
(Active Directory) through the use of modern techniques to ensure speed and 
protection, that is (ASP.Net) and Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 
technology  with data storage in using archive (MS SQL Server) 
The implementation results show the capability of AJAX that meets the optimal 
performance through implementing an employees’ logins monitoring system. This is 
done through taking the benefit of Microsoft domain server logs file that records the 
logins for all employees linked to that domain and collecting these information to be 
nicely showed in web report automatically every day. This daily task is controlled by 
using Microsoft tasks schedules linked to Microsoft SQL server tasks. So this 
implementation of the employees’ logins monitoring system illustrates the building of 
a system using Microsoft IIS, Microsoft SQL 2000, AJAX, and Microsoft.NET 
Framework to create powerful control web applications. 
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 الشبكة تطبیقات بیانات قواعد بأستخدام الفعال الدلیل مراقبة نظام
  أجاكس وتقنیات المثلى

  الخالصة
 لحالتي الوقت بتزويد مدعما لهم والخروج الدخول معلومات واستخراج الشبكه مشتركي مراقبة عملية ان
 البحث هذا في .منظمه لكل االساسيه المتطلبات من اصبحت البيانات قواعد في وارشفتها والخروج الدخول
 تسجيلهم من االستفاده خالل من) Domain( مجال داخل المشتركين ويراقب يسيطر نظام تصميم نقترح
 والحمايه السرعه تضمن التي الحديثه التقنيات استخدام طريق عن)  Active Directory( نظام في السابق
 .) MS SQL Server( باستخدام ارشيف في البيانات خزن مع)  AJAX(   وتقنية)  ASP.Net(  وهي
 الدخول وتسجيل مراقبة نظام تنفيذ خالل من, االمثل االداء تلبي التي,اجاكس تقنية قدرة التنفيذ نتائج تظهر

 مايكروسوفتال لخادم)  Domain(   المجال تسجيل ملفات من االستفاده خالل من ذلك تم وقد. للمشتركين
 وخروجهم دخولهم بأوقات الخاصه المعلومات جمع مع المجال لهذا المستخدمين جميع بتسجيل يقوم انه حيث
 تتم اليوميه المهمه هذه ان. تلقائيه وبصوره يوميا   الشبكه تقرير في جيد بشكل تظهر ان يجب و المجال من
 للمجال مستخدمين تسجيل مراقبة نظام بناء ان ولالق يمكن مايكروسوفت لخادم المهام بجداول تحكم خالل من
 وتقنية Microsoft SQL 2000 و)  Microsoft IIS(  االنترنيت شبكة ادارة نظام استخدام خالل من تم قد

  .الفعاله السيطره ذات  الشبكه تطبيقات ألنشاء  Microsoft.NET منصة مع االجاكس
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