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Inngangur 

Í þessum upplýsingum er gert ráð fyrir að IIS 7 sé uppsettur á netþjóni ásamt nýjustu 

öryggisuppfærslum og SSL hafi þegar gert virkt fyrir það vefsvæði sem á að stilla fyrir auðkenningu 

með rafrænum skilríkjum. Almennar leiðbeiningar varðandi uppsetningu á SSL má finna á eftirfarandi 

slóð http://learn.iis.net/page.aspx/144/how-to-set-up-ssl-on-iis-7/ 

 

Stillingar. 

1. Opna Internet Information Services (IIS) Manager. 

2. Velja það vefsvæði sem þú ætar að vinna með. 

3. Undir Features View -> Management  þarf að fara í Configuration Editor. 

 



4. Setja þarf eftirfarandi slóð í gluggan sem merktur er Section: 

system.webServer/security/authentication/iisClientCertificateMappingAuthentication 

 
Og ýta Enter til þess að fá þessa valmynd upp þar sem hægt er að fylla út upplýsingar um 

möppun fyrir skilríki. 

5. Setja manyToOneCertificateMappingEnabled = True. 

6. Smella í manyToOneMappings [...].   

 
Þá birtist þessi gluggi. 

7. Smella þarf á Add og fylla út í dálkana sem birtast fyrir neðan. 

a. Description = „Lýsing á möppun“ , T.d „Islandsrot“ eða álíka lýsandi. 

b. Enabled = True. 

c. Name = Einkvæmt nafn sem notað er fyrir þessa möppun. 

d. Password = „Lykilorð“, Þetta er lykilorðið sem notandinn hefur sem varpað er í. 

e. Permission = Allow. 

f. Rules  = Smella þarf á [...] og fylla inn. Sýnt hér á eftir. 

g. UserName = „Notandanafn“, þetta er notandanafn þess notanda sem varpað er í. 



ATH. Notandinn sem er varpað í („Mapped to“) þarf að hafa aðgan að þeirri möppu sem 

vefurinn er geymdur í. T.d. er hægt að búa til notanda og setja hann í grúppuna IIS_IURS 

sem hefur les aðgang. 

8. Smella þarf á [....] undir Rules og setja inn eftirfarandi gildi. 

 
 

a. CertificateField = „Issuer“. Þetta er það svæði í skilríkinu sem leitað er eftir. 

b. CertificateSubFiled  = „CN“. Þetta er undirsvæði í CertificateField svæðinu. 

c. CompareCaseSensitve = True. 

d. matchCriteria = „Fullgilt audkenni“. Þetta þarf að vera nákvæmlega svona til þess að 

samanburður sé í lagi 

9. Fara út úr glugganum og muna að ýta á apply. 

10. Breyta þarf eftirfarandi gildum með því að smella á   í section velja (sjá mynd neðar). 

a. Anonymous authentication 

i. Enabled =  False 

b. Basic authentication 

i. Enabled =  False 

c. Digest authentication 

i. Enabled =  False 

d. Windows authentication 

i. Enabled =  False 



 

Velja úr listanum réttar einingar til þess að stilla þær.  

 

Hér er búið að velja anonymousAuthentication og stilla enabled = false. 

11. Setja þarf inn skilríkjakeðju. 

a. Setja inn rótarskilríki Íslandsrótar undir Trusted Root Certification Authoraties undir 

Local Computer 



 

b. Setja inn milliskilríki Auðkennis (Fullgilt audkenni) undir Intermediate Certification 

Authorities undir Local Computer. 

 

 

 

 

 



Algengar villur og lausnir. 

Skilríki birtistast ekki. 

Þegar ég fer inn á vefsvæðið sem ég er búnn að stilla koma engin skilríki fram eða ég fæ villuna 

HTTP Error 403.7 - Forbidden 

The page you are attempting to access requires your browser to 
have a Secure Sockets Layer (SSL) client certificate that the Web 
server recognizes. 
 

LAUSN. 

Annað hvort eru skilríki ekki skráð í vafrann eða skilríkjakeðjan er ekki rétt sett upp á vefþjóni.  

Athuga þarf hvort Nexus sé að lesa skilríki af kortinu og hvort þau séu að birtast í skilríkjageymslu. 

Setja þarf inn skilríki á rétta staði á vefþjóni þannig að kerfið geti lesið þau. Það er ekki nóg að setja 

inn skilríki í „personal store“ á vefþjóni. Skoð þarf lið 11 betur í leiðbeiningum. 

Óheimill Aðgangur. 

Eftir að ég slæ inn PIN númerið fyrir auðkenningarskilríkið fæ ég eftirfarandi villu. 

HTTP Error 401.1 - Unauthorized 

You do not have permission to view this directory or page using 
the credentials that you supplied. 
 

LAUSN. 

Þessi villa getur komið vegna þess að notandafn eða lykilorð er ekki rétt í lið 4 hér að ofan. Einnig má 

vera að notandinn hafi ekki heimild til þess að lesa þær möppur og skrár þar sem vefurinn er 

geymdur. 

 

Viðmiðunar texti rangur. 

Eftir að ég slæ inn PIN númerið fyrir auðkenningarskilríkið fæ ég eftirfarandi villu. 

HTTP Error 401.2 - Unauthorized 

You are not authorized to view this page due to invalid 
authentication headers. 

 
LAUSN. 



Athuga þarf að viðmiðunartexti er réttur í lið 8. Ef textinn er ekki nákvæmlega rétt settur inn eða 

viðmiðunarsvæði eru röng virkar samanburður ekki. 

Villa um að skilríki séu útrunnin eða ekki var hægt að athuga hvort þau væru gild. 

HTTP Error 403.13 - Forbidden 

Your client certificate was revoked, or the revocation status could 
not be determined. 
 

Annað hvort er skilríkið sem verið er að nota á afturköllunarlista eða neþjónninn nær ekki sambandi 

við crl.audkenni.is/ocsp.audkenni.is. 

LAUSN. 

Athuga hvort skilríki sé gilt. Hægt að gera með því að láta fletta því upp í afturköllunarlista. Líklegra er 

þú að serverinn sé á bakvið eldvegg eða aðra netsíur og nái ekki sambandi við crl.audkenni.is eða 

ocsp.audkenni.is á porti 80. 
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