
 

 

  

 

 

 

 

EL1716, Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik, 180 hp 

Vt 2017   
 

 

 

HYPERKONVERGERAD LÖSNING 

MED STORAGE SPACES DIRECT, 

FÖR OCH NACKDELAR 

Hyperconverged solution with Storage 

Spaces Direct, pros and cons 

Marcus Palmgren





 
 

1 

Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar frågor angående Storage Spaces Direct i Windows 2016:s 
server. Den tar upp hur man installerar en hyperkonvergerad lösning samt vilka 
konfigureringar som krävs för att kunna sätta upp funktionen. Två olika frågeställningar 
uppkom i början av projektet, dessa var: ”hur bra är Storage Spaces Direct?” samt ”går 
det att implementera funktionen på ett företag idag?”. Utförandet av projektet gjordes i 
ett samarbete med ett konsultföretag som heter TeamNorr och med deras hårdvara. 
Storage Spaces Direct är en funktion som fungerar bra och smidigt. Detta om man har 
rätt information, har nog med kunskap om funktionen samt gör ett grundligt och 
detaljerat förarbete. Två olika installationer av servrar jämförs, den ena är via desktop 
experience där man tar hjälp av Windows GUI och det andra är via en Powershell-
terminal. Båda kan användas vid installation av Storage Spaces Direct. Dessa två olika 
servrar har olika för- och nackdelar. Jag kom fram till att när man använder Powershell 
för att installera servrar och tillägg var det överlägset bäst och säkrast. Slutresultatet blev 
som förväntat. Storage Spaces Direct är det bästa sättet att spara information och köra 
redundans som finns i dagsläget. Storage Spaces Direct är både enklare använda och att 
underhålla samt mer kostnadseffektivt för företag.  

Abstract 
 
This paper discusses questions about Storage Spaces Direct in Windows 2016 server. 
How to install a hyper converged solution and what to be careful about when installing it 
is a big part of the paper. During the papers time two major’s questions get answer on, 
“how good is Storage Spaces Direct?” and “is it possible and suitable to implement the 
function in a company at this stage?”. It was possible to do this project with the help of a 
company called TeamNorr and with the use of their hardware. Storage Spaces Direct is a 
function that works well and is in the front at the market today.  This is if you have the 
correct information, have enough expertise about the function and does a thoroughly 
work before starting. Two different installations of the server will be compared, one with 
desktop experience and the other with the PowerShell solution. Both these ways can be 
used to install Storage Spaces Direct and they have different pros and cons. My results 
and personal opinion is that using PowerShell while installing is the optimized solution 
and it is the most secure. The result went as excepted and storage spaces direct is the 
best way to set up an IT environment and use at a company today. It is easy to use and 
maintain and is also more cost-efficient for companies. 
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Introduktion 
 
Storage Spaces Direct är en ny funktion som följer med i Windows 2016 server. Denna 
funktion gör det möjligt för företag, stora som små, att få ner sina kostnader och få ett 
enklare sätt att underhålla sin IT-struktur. Företag har idag en IT-struktur som ofta är dyr 
och har många olika hårdvarudelar. Detta ledde till att Windows tog fram en ny funktion 
som heter Storage Spaces Direct som ska underlätta för att minska hårdvarukraven. På 
grund av detta uppkom två frågeställningar, vilka var ”hur bra är Storage Spaces Direct?” 
samt ”går det att implementera funktionen på ett företag idag?”. Eftersom att Storage 
Spaces Direct är en väldigt ny funktion finns det inte mycket dokumenterat om detta, 
funktionen ligger alltså i framkant av servervärlden [1]. Man kan sätta upp Storage 
Spaces Direct med hjälp av tre fysiska servrar med fysisk hårdvara eller att använda en 
fysisk hårdvara med en hyperkonvergerad lösning [3]. Detta arbete är inriktat på en 
hyperkonvergerad lösning på grund av att det bland annat blir billigare och mer 
lättåtkomligt under laborationerna.  
 

Bakgrund 
 
Bakgrunden till att arbetet skulle genomföras är att den lösning som finns idag och 
majoriteten av företag använder är en SAN lösning (Storage Area Network) [8]. Den 
lösningen går ut på att man har ett nätverk som har i uppgift att lagra och distribuera 
information där lagringsservern ofta befinner sig på en annan plats (se figur 1) [8]. När en 
användare ser sin lagringsfil ser det ut som att den är lokal på datorn medan den 
egentligen är i en ”disk array” eller i ett hårvarukluster.  
 

 
Figur 1. SAN (Storage Area Network) lösning 
 
Storage Spaces Direct är ett nytt sätt för att hantera och lagra data samt bygga upp ett 
IT-system med mindre hårdvara som kräver mindre underhåll [1]. 
 
Skillnaden mellan SAN och Storage Spaces Direct kan man se mellan figur 1 som visar 
SAN lösning (se figur 1) och figur 2 som visar Storage Spaces Direct-lösningen (se figur 2). 
I Storage Spaces Direct behöver man mindre hårdvara och underhåll på systemet när det 
är i drift. Storage Spaces Direct gör att servrar kopplas ihop och görs till ett säkrare 
system om något skulle sluta att fungera i IT-miljön. Storage Spaces Direct har ett 
säkerhetsnät som gör att den andra servern kan rädda den trasiga noden. Om man kör 
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med en hyperkonvergerad lösning så har man bara en hårdvara med tre eller fler 
virtuella enheter. Detta gör att om en virtuell enhet går ner så kör två andra med samma 
minna och håller uppe säkerheten.  
   
Lösningen kommer kunna göra att företag som är små när de startar och växer med tiden 
alltid kan uppgradera för att uppfylla deras behov som de behöver [1] (Rubrik ”Storage 
Spaces Direct”).  
 
Hyperkonvergerad lösning betyder att man kör ofta en hårdvaruenhet och därefter några 
virtuella enheter som agerar som mailserver och mediaserver och likannde. Därefter så 
kör man virtuella enheter på de redan befintliga virtuella. Detta gör så att det blir hyper 
konvergerat. 
 
 

 
Figur 2. Storage Spaces Direct lösning I en hyperkonvergerad lösning. Hyper-V är att man 
kör virtuella servrar på en fysisk server. 

 

Syfte 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur man sätter upp Storage Spaces Direct i en 
hyperkonvergerad lösning. Arbetet ska gå ut på att undersöka om denna funktion är nog 
säker och enkel att använd i en verklig miljö. TeamNorr vill testa funktionen i en testmiljö 
för att se om det finns några buggar eller fel som kan uppstå när man installerar 
funktionen samt se hur man installerar miljön på ett korrekt och snabbt sätt. 
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Mål 
 
Målet med projektet och genomförandet är att kunna ta fram en guide så att vem som 
helst ska kunna titta på den och följa instruktionerna samt lära sig begreppen. Därefter 
ska man med den kunskapen själv kunna använda en server, installera och sätta upp en 
testmiljö.  
 

Frågeställningar 
 
Frågeställningarna som ställs i detta projekt är ”hur bra är Storage Spaces Direct?” samt 
”går det att implementera funktionen på ett företag idag?”.  
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Teori 
 
Teori om alla begrepp och delar som behövs för att kunna förstå Storage Spaces Direct. 
 

Powershell 
 
Powershell är ett verktyg som är utvecklat av Microsoft. Det används för att köra cmdlets 
som är en speciell .NET klass som Windows använder [9]. Den är utformad för att göra 
olika lätta operationer som att hämta namnet på en enhet eller ta bort en fil. På detta 
sätt kan man kombinera script som skrivs vilket gör att man kan utföra olika operationer 
på ett operativsystem. Powershell har full access till Component Objekt Model (COM) 
och Windows Management Instrumentation (WMI) vilket leder till att man kan använda 
kommandon både lokalt på en enhet samt att man kan fjärransluta via Powershell PSS-
session och skriva kommandon över en anslutning [9]. Powershell kan användas istället 
för ett Graphical User Interface (GUI) vilket gör att användaren som sätter upp en enhet 
eller skriver ett script har full kontroll över ändringar, inställningar och installationer som 
görs. 
 

RDMA 
 
RDMA (Remote Direct Memory Access) är en funktion som tar direkt åtkomst till minnet 
från en annan enhet utan att involvera enhetens operativsystem eller processor [4]. 
Detta leder till att man får snabba resultat i hastigheter via nätverket med snabb åtkomst 
till minnet [4]. Denna funktion kommer inte heller att störa en pågående process om en 
enhet används [4]. 
 

Hyper-V 
 
Hyper-V (tidigare namn ”Windows Server Virtualization”) är ett tillägg i Windows 
servermiljö som genererar virtuella datorer eller virtuella serverdatorer på den redan 
befintliga enheten [11]. Funktionen är byggd att om en virtuell server körs på en 
serverdator har den möjlighet att kommunicera med internet samt det interna nätverket 
och agera som en knutpunkt från andra håll [11]. Windows 2016 servers operativsystem 
gör det möjligt att kunna köra en Hyper-V session och i den sessionen köra en till Hyper-V 
[11]. Nested Virtualization är funktionen och den måste aktiveras i processorn för att 
kunna köras [7].  
 

Domänkontroller (Domian controller) 
 
Domänkontroller är en funktion i Windows serversystem som gör att man har möjlighet 
att bygga en intern och skalbar infrastruktur för användare och resurshantering [10]. Det 
blir en databas som lagrar och hanterar nätverksresurser och programspecifik data från 
katalogaktiverade applikationer [10]. Domänkontrollens huvuduppgift är att organisera 
användare, datorer och andra enheter i en hierarkisk infrastruktur. På detta sätt hamnar 
alla under samma domännamn och alla enheter kan kommunicera i samma domän och 
skicka information internt [10]. Detta underlättar sättet att dela dokument, mappar eller 
annan information. 
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DNS feature 
 
Domain Name System (DNS) är en funktion som kopplar ihop ett domännamn med en IP-
adress [10]. DNS-funktionen installeras oftast på samma server som domänkontrollen är 
installerad på. Den kontrollerar alla IP-adresser och domännamn samt uppdaterar ett 
register och lägger till om det kommer in någon ny enhet. Om en enhet söker på en 
annan enhet via ett namn kontrollerar den om det är korrekt IP-adress och skickar 
därefter den korrekta adressen [10]. 
 

Hyperkonvergering 
 
Hyperkonvergering betyder att man har en hårdvaruserver som därefter kör flera 
virtuella enheter på servern så att det ser ut som att varje virtuell enhet är en fysisk 
hårdvara. På detta sätt kan man sätta upp ett flertal servrar som agerar som filservrar 
eller andra typer av servrar i samma miljö. På servrarna kan man utveckla vidare och 
sätta upp flera Virtual Machines (VM) som därefter en användare kan använda [11]. 
Detta ger dem en full upplevelse som ger känslan att de sitter vid en egen dator, fast de 
egentligen sitter på virtuella enheter som är kopplade till en och samma serverdator [11].  
 

Failover Cluster 
 
Failover Cluster är en funktion som tar två eller fler enheter och sätter dem tillsammans i 
en grupp som kallas för noder och därefter arbetar de tillsammans för att öka 
tillgängligheten och se till att informationen är åtkomlig även om en nod skulle tas ner 
för underhåll eller gå sönder [1](Kapitel ”Fault tolerance and storage efficienty”). En 
annan funktion som är ett tillägg till clustret är att det finns Cluster Shared Volume (CSV) 
[1]. Den fungerar genom att man sätter upp roller som agerar som Hyper-V enheter, 
filservrar eller liknande. Därefter ser den till att alla noder på klustret kan ha åtkomst till 
dessa roller även om en nod skulle sluta att fungera [1] (Kapitel ”Fault tolerance and 
storage efficienty”). Det fungerar så att om tre noder utgör en sammanhållning och en 
nod skulle sluta att fungera kommer någon av de två andra noderna att ha cacheminne 
sparat och därefter ta över och tillhandahålla tillgängligheten och på så sätt komma åt 
den sparade informationen som lagras på en gemensam minnespool [1](kapitel ”create 
volumes”). Detta görs på grund av att en användare som använder denna tjänst inte ska 
påverkas av att någon server är nere.  
 
 

Storage Spaces Direct 
 
Storage Spaces Direct tar användning av servrar och ansluter dem till varandra för att 
kunna skapa tillgänglighet och mjukvarudefinierad lagring [1]. Den tar också hjälp av 
Failover Cluster-tjänsten och sammankopplar alla datorer via ethernetkablar samt 
därefter gör ett gemensamt lagringsutrymme (se figur 2). Därefter delas all data upp och 
alla servrar/klienter som är kopplade till noderna fördelar deras data och inställningar 
över hela lagringsutrymmet. På detta sätt kan en hårddisk gå sönder eller en hel nod 
sluta att fungera utan att en användare påverkas av det. Den körs på en tvåvägsspegling 
om det är två noder i clustret och en trevägsspegling om det är tre noder eller mer. På 
detta sätt kan man även ha ett ”vittne” som är med i ett trenodscluster så att två noder 
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kan sluta fungera samtidigt utan att det påverkar något för en användare eller att 
information försvinner [1][5] (Kapitel ”Fault tolerance and storage efficienty”).  
 

Vittne  
 
Microsoft Azure används ofta för att kunna spegla alla noder säkert [5]. På detta sätt gör 
det så att om två noder i ett trenodscluster slutar att fungera har man Azuremoln-
lagringen som tar över och håller uppe clustret [5]. Detta gör att användare kan använda 
sina enheter utan att de märker något. Utan ett vittne skulle clustret sluta att fungera 
och användare skulle märka att data saknas eller att de inte kan kunna logga in på 
servern på grund av clusterfel. 
 

Azuremoln-lagring 
 
Microsoft Azuremolntjänster är en tjänst som Microsoft äger och som i sin tur ger en 
plats på en molntjänst. Azure har en speciell tjänst som heter ”cloud-witness” som gör 
att den kan använda den sortens lagring till vittne i ett cluster. Funktionen har speciella 
inställningar som är riktade mot clusterlösningar [5]. 
 

Nested Virtualization 
 
Nested Virtualization är en ny funktion som tillkommer i Windows 2016:s server. Det är 
en funktion som möjliggör att man kan köra en Hyper-V session inne i en annan Hyper-V 
session [7]. 
 

Rufus ISO konverter 
 
Rufus är ett program som är fritt att använda. Det tar USB-lagringsenheter och 
formaterar om dem så att operativsystem som startas upp känner igen dem som en 
installationsenhet. Detta gör att man kan installera operativsystem [6]. 
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Genomförande 
 
Hur man sätter upp Storage Spaces Direct i en hyperkonvergerad lösning samt hur man 
testar funktionen och ser dess fördelar och nackdelar. 
 

Material 
 
Windows 2016 server 
Intel Xeon e5530 2.40 GHz 
30 GB ram 
64 bit Windows  
4 st 300 SAS diskar i RAID 1 setup 
2 st 146 GB SAS diskar 
RUFUS iso converter 
 

Installera windows 2016 server 
 

Förberedelser 
 
För att kunna få igång Windows 2016:s serverlösning är det viktigt att man har rätt 
utrustning. Det är viktigt att man ser till att hårdvaran följer specifikationerna. Därefter 
är det också viktigt att ha ett USB-minne som är ”bootable” så att man kan installera 
Windowsservern eller att ha en skiva med operativet på.  
 
Under installationen ska man välja engelskt språk och svenskt tangentbord. När Windows 
har installerats färdigt görs det automatiskt ett administratör-konto som kommer att 
användas utöver. Denna installation körs direkt på den fysiska hårdvaran och det är 
grunden som alla virtuella datorer kommer sitta på.  
 

Domain Name System 
 
Domain Name System (DNS) installeras genom ett Powershellkommando (se figur 3). På 
detta sätt skapas automatiskt en lookup-tabell som lägger till nya datorer eller servrar 
som går med i domänen. Om en server eller enhet skulle byta IP-adress under 
installationen skulle det kunna bli ett problem på grund av att man har två stycken namn 
som går till olika IP-adresser. För att förhindra detta bör man köra på statiska IP-adresser 
istället. Om man ändrar en IP-adress måste man också ändra DNS-tabellen. 
 

 
Figur 3, CMDlet för installera DNS 
 

Domän 
 
Domänkontrollen installeras genom ”add roles and feature”, därefter väljer man ”Active 
Directory Domain Service” och följer installationsguiden till slutet. När installationen är 
klar kommer det upp en ny ruta där man kan välja mellan tre olika alternativ. Välj ”add a 
new forrest” eftersom att testmiljön ska vara likadan som att sätta upp en ny server. I en 
ruta som kommer upp har man då möjlighet att välja vad domännamnet ska vara. Det 
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rekommenderas att ta ett som representerar testmiljön. Därefter kommer det en 
lösenordsförfrågan och man väljer ett lösenord som kommer att fungera som ett 
adminlösenord genom hela domänen. När det är gjort installeras de sista tilläggen 
automatiskt och då har man en domän som andra noder kan ansluta till.  

 
Hyper-V 
 
Hyper V installeras genom fliken ”add roles and feature” (se figur 4). När installationen är 
klar kan enheten behöva startas om.  
 

 
Figur 4, Hyper-V installation 
 
 
 
 
 
 

Installera Storage Spaces Direct  
 
Detta avsnitt beskriver hur man installerar Storage Spaces Direct i en hyperkonvergerad 
lösning. 
 

Hyper-V 
 
Första steget är att installera tre stycken identiska Hyper-V servrar. Detta görs enklast 
genom att öppna Hyper-V manager. Därefter under fliken ”new” (se figur 5) kommer det 
en ny flik som heter ”virtual machine” och då börjar installationsguiden. 
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Figur 5, Hyper-V manager 
 
Eftersom denna Hyper-V ska köras i en hyperkonvergerad testmiljö måste ”generation 2” 
väljas eftersom den generationen stödjer ”nested virtualization” (se figur 6).  
 

 
Figur 6, Hyper-V generation version 
 
Enligt specifikationerna för att ha en server som kör Storage Spaces Direct är det 
minimala kravet 5 GB ram för att funktionen ska stödjas [3]. Det är viktigt att inte ta 
möjligheten till dynamiskt minne eftersom det kan leda till att det då bara används det 
minne som behövs. Detta kan leda till problem senare i processen (se figur 7). 
 

 
Figur 7, RAM-minne vid installation av virtuell server 
 
När ethernetkort ska väljas väljer man valet (Not Connected) och ansluter det senare 
efter man har gjort en virtuell switch (se rubrik ”virtual switch”). För att välja var den 
virtuella hårddisken ska lagras rekommenderas en plats där stort minne finns att tillgå. 
Virtuella hårddiskarna rekommenderas att ligga i samma underfil som resten av Hyper-V 
enheterna som skapas (se figur 8).  
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Figur 8, hårddiskinställningar  
 
Det finns ett alternativ att välja att installera operativsystemet vid slutet av 
installationsguiden eller lägga till en ISO-fil vid ett senare tillfälle. Det rekommenderas att 
göra detta direkt genom att lokalisera och hitta vart ISO-filen är och att sedan länka den 
(se figur 9). 
 

 
Figur 9, installera Hyper-V operativsystem 
 

Virtuell switch 
 
För att servrarna ska kunna få kontakt med varandra i en virtuell miljö behövs det en 
virtuell switch, som ibland kallas för ”Hyper-V virtual switch”. Det första steget är att ta 
reda på vad nätverkskortet/nätverkskorten heter i den fysiska hårdvaran. Detta görs 
enklast genom ett Powershell- kommando [1] (Kapitel ”Deploy” och ”Hyper-converged 
solution”) 
 

”Get-NetAdapter | FT Name, INterfaceDescription, Status, Linkspeed” 
 
För att skapa virtuella switchen så att den ska kunna ta kontakt med 
nätverkskortet/nätverkskorten aktiveras även SET-funktionen (Switch Embedded 
Teaming). 
 

”New-VMSwitch –Name SETswitch –NetAdapterName "<Nätverkskortet Namn>" 
–EnableEmbeddedTeaming $true” 

 
Efter detta måste man koppla ihop ett virtuellt nätverkskort med den virtuella switchen. 
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”Add-VMNetworkAdapter –SwitchName SETswitch –Name SMB_1 –

managementOS” 
 
Konfigurera nätverkskortet så att det använder ett VLAN. Man kan välja det som passar 
bäst för den testmiljön. 
 

”Set-VMNetworkAdapterVlan -VMNetworkAdapterName "SMB_1" -VlanId <vlan 
number> -Access –ManagementOS” 

 
Kontrollera att VLANID har gått igenom genom att köra kommandot.  
 

”Get-VMNetworkAdapterVlan –ManagementOS” 
 
Eftersom VLAN inte är aktivt direkt behövs en omstart av det virtuella nätverkskortet. 
 

”Restart-NetAdapter "vEthernet (SMB_1)"” 
 
Därefter måste RDMA aktiveras på det virtuella nätverkskortet. 
 

”Enable-NetAdapterRDMA "vEthernet (SMB_1)”" 
 
Efteråt är det viktigt att koppla det virtuella nätverkskortet mot ett fysiskt nätverkskort. 
Detta görs för att kunna få internet till noderna som ska kopplas upp. ”Slot x” är vilken 
ordning nätverkskortet sitter i. 
 

”Set-VMNetworkAdapterTeamMapping -VMNetworkAdapterName "SMB_1" –
ManagementOS -PhysicalNetAdapterName "SLOT X"”[1] 
 

Virtuella hårddiskar 
 
Virtuella hårddiskar ska anslutas till de tre noderna som gjordes tidigare. Eftersom att 
Storage Spaces Direct är utformat som att det ska köras på fysiska enheter med SSD- och 
HDD-diskar kommer man att behöva göra virtuella hårddiskar [3]. Detta gör man för att 
datorn ska luras så att noderna tror att de har fysiska hårddiskar. Detta görs enklast 
genom att köra ett Powershell-script som skapar och partitionerar hårddiskar (se figur 
10) [12]. Där $hostname =”HV7” byts ut till det namn man har på sin nod [12]. Detta 
script körs på den fysiska enhetens operativ. 
 

 
Figur 10, script till att skapa hårddiskar 



 

14 
 

 
Scriptets uppgift är att stoppa den virtuella maskinen som körs så att den har möjlighet 
att göra ändringen genom att lägga till hårddiskar. Därefter tar scriptet och ser till att den 
gör tio stycken diskar, med namnet ”Softdisk” noll till tio [12]. Man bestämmer även vart 
diskarna ska förvaras i detta exempel (se figur 10). Alla diskar förvaras under en annan 
virtuell maskins lagringsenheter. Det är frivilligt vart man lägger dem. Eftersom 
specifikationerna kräver minst 10 GB lagring för att kunna köra Storage Spaces Direct 
körs 40 GB för att kunna säkerställa att det fungerar och att man inte gör slut på 
utrymmet vid testning [3]. Den är även inställd på dynamisk för att kunna underlätta 
distributionen av minne om inte alla diskar används.  
 
Den andra delen av scriptet identifierar diskarna och ansluter dem till noden. Man kan 
säga att de ”mountas” eller kopplas in. Om detta inte skulle fungera kan noden redan ha 
anslutit dem. Det finns även en möjlighet att när noderna startas upp och man går in och 
kollar på diskarna under ”server manager” och sedan ”file and storage” att diskarna 
ligger som offline. Om detta är fallet måste diskarna ta och aktiveras genom att 
högerklicka och ”bring online”, när de har gått online högerklickar man igen och trycker 
”initialize”. När dessa steg är gjorda har noderna tio diskar som är aktiva och som läses 
som HDD-diskar.  
 

Failover cluster 
 
Failover cluster gör att en samling av servrar blir sammankopplade och håller en hög 
redundans. 
 

Innan failover cluster 
 
Innan man installerar och fixar allt med Failover cluster är det viktigt att gå in i ”server 
manager” och fliken ”all servers”. Där ser man alla servar som finns på samma nätverk. 
Om man inte gör detta måste man högerklicka och trycka på ”add server” eller söka 
genom att skriva in namnet på server, hittas den inte då är DNS-inställningarna fel och 
måste göras om. Om den hittas läggs den till. Det kommer troligen upp ett error-
meddelande ”Kerberos Authentication Error”. Detta sker i Windows 2016-systemet 
genom en bugg som gör att den automatiskt försöker ansluta som administratör när den 
egentligen ska ansluta som domän-administratör för att kunna få kontakt. För att lösa 
detta problem måste man högerklicka på server, sedan ”manage as...” och då skriver 
man inte ”DomänNamn\Administrator”, utan istället så skriver man bara ”Administrator” 
och domänlösenordet. Efter detta kommer de att ansluta till varandra och ”Cluster 
Validation” kommer att kunna köras. OBS! detta måste göras på alla noder som ska 
anslutas till clustret. 
 

Sätta upp failover cluster 
 
Failover Cluster har en egen management-flik där man kan göra ett cluster, men det finns 
även ett kommando genom Powershell som kan göra cluster. Detta väljer man bäst mot 
vilket behov av inställningar och hur bekväm man känner sig med att arbeta i 
servermiljön. Genom Failover Cluster-managementfönstret kan man göra ett nytt cluster 
men man måste då först göra en ”Cluster Validation”. Detta måste göras så att Windows 
kan se att servrarna som ska bli noder för projektet är identiska och att de har alla 
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inställningar inställda rätt för att kunna vara med i clustret och arbeta med Storage 
Spaces Direct. Eftersom Windows är väldigt noga med att allt är exakt likadant och att 
man har gjort enligt deras premisser måste denna validering gå igenom utan ”error”, om 
man har någon ”warning” kan man försöka arbeta runt den eller ignorera den, men det 
fungerar ändå [1][3]. 
 
När clustret har validerats klart är det redo att sättas upp för alla noder som ska gå med i 
clustret. De noder som går med i clustret kommer att spegla sig mot varandra och agera 
som värd åt virtuella enheter såsom virtuella servrar eller filservrar som sätts upp efter 
behov.  
 

Clustervittne 
 
När clustret är skapat och det är minst två stycken noder som är anslutna till detta är 
nästa steg att sätta upp ett clustervittne. Detta görs för att ifall clustret skulle få problem 
med någon nod kommer vittnet att agera som en ”stand in nod” och fortfarande kunna 
hålla uppe redundans. Detta är ett enkelt och smart sätt som kan göras på flera olika sätt 
genom en fysisk server eller via Microsoft Azure molntjänst. Azure molntjänsten är att 
rekommendera eftersom att det finns färdiginställda inställningar för just failover cluster 
som gör att den blir lätt att sätta upp och enkel att underhålla. 
Det man börjar med är att sätta upp ett konto på Azures hemsida där man sedan tar och 
konfigurerar och sätter upp ett kvorumvittne. 
 
Detta görs enklast genom att gå in på failover cluster, därefter högerklicka på clustret 
och ”more actions” där finns ett alternativ som heter ”configure cluster quorum 
settings...”. Där väljer man ”select quorom witness” och därefter ”configure a cloud 
witness”. Väl där inne kan man också skriva in sina kontouppgifter och sen ”storage 
account key” som man får via hemsidan när man gör kontot. När detta är gjort har vittnet 
tillkommit till clustret och det behövs inte mer inställningar. 
 

Storage Spaces Direct 
 
När allt är installerat enligt ovan ska Storage Spaces Direct aktiveras, men innan man 
aktiverar ska man se till att de diskar man ska använda är helt tomma från information. 
Det får inte vara något på dem därför rekommenderas det att köra ett script som rensar 
diskarna [1](Kapitel ”Deploy”). 
 

”icm (Get-Cluster -Name <cluster or node name> | Get-ClusterNode) { 
 
Update-StorageProviderCache 
 
Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Set-StoragePool -IsReadOnly:$false -
ErrorAction SilentlyContinue 
 
Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Get-VirtualDisk | Remove-VirtualDisk 
-Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue 
 
Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Remove-StoragePool -Confirm:$false 
-ErrorAction SilentlyContinue 
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Get-PhysicalDisk | Reset-PhysicalDisk -ErrorAction SilentlyContinue 
 
Get-Disk | ? Number -ne $null | ? IsBoot -ne $true | ? IsSystem -ne $true | ? 
PartitionStyle -ne RAW | % { 
 
$_ | Set-Disk -isoffline:$false 
 
$_ | Set-Disk -isreadonly:$false 
 
$_ | Clear-Disk -RemoveData -RemoveOEM -Confirm:$false 
 
$_ | Set-Disk -isreadonly:$true 
 
$_ | Set-Disk -isoffline:$true 
 
} 
 
Get-Disk |? Number -ne $null |? IsBoot -ne $true |? IsSystem -ne $true |? 
PartitionStyle -eq RAW | Group -NoElement -Property FriendlyName 
 
} | Sort -Property PsComputerName,Count” 

(Se källa [1], rubrik 3.4)  
När scriptet har körts klart är det tid att sätta igång funktionen Storage Spaces Direct. 
Detta görs genom att använda ett Powershell-kommando. 
 

”Enable-ClusterStorageSpacesDirect” 
 
Detta kommando gör att det automatiskt skapas en storage pool som har namnet ”S2D 
on cluster” och det skapar och konfigurerar cachen för Storage Spaces Direct och ser till 
att allt blir rätt uppsatt.  Därefter skapas ”tiers” där en heter ”Capacity” och den andra 
heter ”Performance”. Dessa kommer att dela upp hårddiskarna och distribuera 
information efter en tid. Storage Spaces Direct är aktiverat och fungerar på servern i 
detta skede. För att användare som kommer använda noderna ska få en hårddisk att 
spara data och kunna ha en delad volym på måste man skapa volymer. Det skapas 
enklast genom att använda Powershell-kommandot ”New-Volume” vilket automatiskt 
skapar en virtuell disk, partitionerar upp den och formaterar den [2]. Därefter skapar den 
volym med matchande namn och lägger till den i clustret. Det som är viktigt att tänka på 
här är att inte lägga volymen på en speciell enhet utan att spegla den mellan enheterna 
så att om en nod skulle sluta att fungera finns informationen fortfarande kvar och är 
åtkomlig. 
 

Lägga till servrar & enheter 
 
Storage Spaces Direct är installerat och aktiverat på tre olika noder. För att kunna få en 
bra arbetsmiljö behövs klienter och olika servrar. Om man testar i en simulerad 
verklighetsmiljö rekommenderas det att man trycker på ”roles” och där kan man lägga till 
roller såsom Hyper-V servrar och andra sorters servrar eller tjänster. Man kan även lägga 
till tomma roller för att se hur de beter sig om en nod slutar att fungera utan förvarning. 
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Där kan man se alla noder som delas på clustret och alla noder kan se det från sin failover 
clustertjänst. Vid inställningar kan även olika noder föredras. Detta är ett enkelt sätt att 
distribuera över noderna så att de kör på olika servrar när alla noder är uppe. Detta leder 
till att distributionen är stor och att en server inte kör alla noder vilket i sin tur leder till 
en snabbare körning av användarna som kommer att använda detta. Processen att föra 
över information till en server som startar kan ta upp till 30 minuter. Detta för att 
originalinställningar ska återkomma för att distribuera om minnet och cacheminnet. Om 
en server skulle sluta att fungera genom att den får strömavbrott eller liknande så att 
den stängs av utan förvarning tar det ungefär fem minuter innan man kan logga in på den 
servern igen. Detta är för att den ska hinna samla om allt minne och migrera över servern 
till andra noder. 
 

Testa Storage Spaces Direct 
 
För at kunna testa redundansen ifall en hårddisk skulle gå sönder eller en hel nod skulle 
stängas av. Då är det lättast gjort genom att sätta upp olika virtuella enheter på clustret 
som fungerar som klientdatorer (se figur 11) och att testa spara något exempelvis på det 
gemensamma lagringsutrymmet. 
 

 
Figur 11, tre stycken servrar och tomma testroller. 
 
När detta är gjort kan testerna börja, man kan stänga av en virtuell disk vilket kommer 
att likna ett diskhaveri (se figur 12). 
 

 
Figur 12, disk stängs av under testläge. 
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Servrar ska kunna sluta att fungera utan förvarning för att sedan kunna fungera igen när 
de startas om. Detta görs enklast genom att gå in på den fysiska datorn ”Hyper-V 
manager” och stänga ner en virtuell enhet. På så sätt härmar man en server som skulle 
haverera utan förvarning. Därefter kan man på en av noderna i clustret kolla i ”Failover-
Cluster manager” och se hur noderna distribuerar om cacheminnet och lägger om 
informationen och återskapar exakt samma virtuella enhet eller information på den mest 
lämpade noden (se figur 13). 
 

 
Figur 13, en nod tas ner för underhåll. 
 
Det är omöjligt att säga hur lång tid det kommer att ta för att allt ska fungera som 
vanligt. Detta beror på flera olika faktorer som exempelvis internetanslutning, 
kopplingar, diskar och hur mycket data som är på diskarna. Det kan skilja från någon 
minut till max 40 minuter innan allt är fullt igång igen [1] (Kapitel ”Fault tolerance and 
storage efficienty”).  
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Resultat 
 
Resultatet som visades var att Storage Spaces Direct fungerar bra och smidigt att sätta 
upp om man har all hårdvaruspecifikationer och version krav på uppdateringar från 
början och om det görs ett ordentligt förarbete [3]. Storage Spaces Directs guide på hur 
man ska installera servern och dess inställningar är väldigt viktig [1]. Om guiden följs 
undviker man problem och servern kan fungera som planerat. Funktionen fungerar bra 
eftersom att den levererar den prestanda som Microsoft skriver på Windows blogg 
hemsidor och deras tester som de har experimenterat fram [1] [13]. Powershell-scripten 
användes mest och var överlägset bäst i och med att man får en perfekt dokumentation 
av vad man gör samt att det är enkelt att återskapa en identisk server (se rubriken 
”Genomförande” och Bilaga 1). Den hyperkonvergerade lösningen gör att det blir enklare 
och mer kostnadseffektivt att använda funktionen samt tar mindre fysisk plats och är 
mer användarvänlig. Eftersom ett vittne används till Storage Spaces Direct blir det 
säkrare ifall en nod eller hårddisk skulle sluta att fungera. Storage Spaces Direct fungerar 
bra och är säkert nog för ett företag idag att kunna implementera och användas. Ifall att 
rätt inställningar körs är funktionen också redundanssäker.   
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Diskussion 
 
Med det resultat jag fått genom att testa Storage Spaces Direct kan man dra många 
slutsatser och diskutera varför resultatet blev som det blev.   
 
I början av projektet gjordes förstudien utförligt. Jag läste igenom många dokument och 
kände att jag hade stor koll på vad jag skulle arbeta med. När arbetet sedan börjades vid 
företaget uppstod det ett problem. I dokumenten som lästes under förstudien stod det 
ett krav, att man bara behöver Windows 2016:s serversystem för att kunna köra Storage 
Spaces Direct. Det visades sedan att man behövde datacenterversionen för att kunna 
köra Storage Spaces Direct och denna detalj var lätt att missa.   
 
Det finns två sätt att sätta upp servrar, det ena är via desktop experience där man tar 
hjälp av Windows GUI och det andra är via en Powershell-terminal. Desktop experience 
installation tar större plats på hårddisken och tar mer prestanda från processorn och 
RAM-minnena. Detta är bra att använda om man är ovan med Powershell eller om man 
vill se allt man gör. Det blir också enkelt att gå tillbaka och se vad man gjort tidigare om 
man vill ändra någonting. En negativ faktor med detta är att möjligheterna att göra 
ändringar i små detaljer förändras som kan vara nödvändiga för det slutgiltiga resultatet. 
Om man istället skulle använda Powershell utan desktop experience tar installationen av 
servern mindre plats och mindre processorkraft. Med Powershell har man större 
möjlighet att bestämma de små detaljerna vid installationerna. Detta är bra när man ska 
sätta upp Storage Spaces Direct som behöver väldigt specifika installationer men det blir 
svårare att felsöka om något blir fel eller slutar att fungera.  
 
När alla tillägg såsom Hyper-V och DNS-server lades till kördes dessa via GUI och inte via 
Powershell. Detta resulterade i att om denna lösning skulle sättas upp på en ny nod 
saknas det ett komplett Powershell-script och på grund av detta måste man ta hjälp av 
GUI:t för att sätta upp vissa funktioner. Detta är en stor nackdel på grund av att man då 
måste köra med desktop experience-versionen som saknar viktiga detaljer. När dessa 
funktioner är installerade har jag ett Powershell-script som installerar de resterande 
tilläggen som behövs såsom Hyper-V switch, virtuella hårddiskar och clustervalidering. 
Dessa behövs för att kunna skapa ett cluster med Storage Spaces Direct aktiverat.  
 
Eftersom att jag först testade att installera Hyper-V via GUI:t och installationsguiden [1] 
resulterade detta i att jag saknade möjligheten att göra alla inställningar som behövdes 
för att uppfylla kraven. Därefter hittade jag en guide från Microsoft på internet som 
körde installationen via Powershell-kommandon [1], denna lösning gjorde att man kunde 
ställa in mycket mer inställningar och nödvändiga funktioner för Hyper-V switchen.  
 
Hyper-V är en funktion som har bra guider och på grund av detta följde jag dessa guider 
vid installationen och därefter testade jag mig framåt. Jag började att testa många olika 
sätt att sätta upp Hyper-V enheten. Först testade jag att bara ta den vanliga Windows 
2016 servern med desktop experience (GUI) med dynamiskt RAM-minne. Därefter gjorde 
jag tre stycken identiska sådana och såg till att de kunde prata med varandra och att alla 
dessa fick ett eget IP-nummer och lades till i DNS-listan. Eftersom detta fungerade lades 
hårddiskar till med ett Powershell-kommando.  
 
Slutligen fungerade inte denna lösning på grund av att det inte var datacenterversionen 
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som var ett av de första kraven samt att det användes ett dynamiskt RAM-minne vilket 
gör att operativet bara använder så mycket ram det behöver. Dessa installerades om 
med datacenterversionen och 5 GB RAM-minne och kunde då fungera. På grund av detta 
uppfylldes alla krav för att köra Storage Spaces Direct. När installationen av den virtuella 
Hyper-V switchen skulle göras testade jag två olika lösningar.  
 
När det är virtuella enheter som ska köra Storage Spaces Direct behövs det hårddiskar. 
Eftersom att det är virtuella behöver man ett Powershell-script. På företaget (TeamNorr) 
fick jag hjälp av en kollega som hade ett likande script som figur 10 som han brukar 
använda. När scriptet kördes skapades tio stycken hårddiskar med 10 GB dynamiskt 
minne. Detta script gjorde att hårddiskarna blev felformaterade och detta ledde till att 
filsystemet inte definierades samt var omöjligt att använda till en clusterlösning. På 
grund av detta modifierade jag scriptet för att det skulle passa min datamiljö. Det nya 
scriptet gjorde tio stycken hårddiskar på 40 GB dynamiskt minne och satte filtypen HDD 
automatiskt. Därefter aktiverade och installerade scriptet dessa hårddiskar på noden.  
 
För att skapa ett cluster kan man antingen köra genom Powershell eller GUI. Jag valde att 
köra genom GUI på grund av att kunna se vad som händer grafiskt. I mitt fall spelade det 
ingen roll att man körde på detta sätt för att jag fick samma slutresultat. När clustret var 
skapat sattes ett vittne upp genom guiden som finns på Microsofts hemsida och därefter 
installerades Storage Spaces Direct genom ett Powershell-kommando [1].  Detta gjordes 
för att en storagepool och olika storage tires skulle startas automatiskt. 
 
Eftersom att jag vill ha redundanslagring samlade jag alla diskar i en storagepool och 
gjorde en ny volym. Detta gjordes för att om en server tas ned för underhåll eller 
kraschar, skulle ändå alla ha tillgång till informationen på servern.  
 
Att bygga upp sin IT-miljö med en SAN-lösning leder till att man får mycket onödiga 
servrar och sammankopplingar vilket i sin tur leder till höga kostnader och tar mycket 
plats. Det leder också till långsamma skrivtider till lagringsutrymmet och redundansen 
blir osäker. 
 
Storage Spaces Direct gör att man använder servern man är kopplad till och behöver bara 
använda Ethernet kablar vilket leder att det blir snabba skrivtider till hårddisken. Det blir 
billigare för företag och tar mindre fysisk plats samt blir mycket mer redundanssäkert. 
Detta gör också att företag kan utöka sin personal utan att göra en stor ändring i IT-
strukturen.  
 
Detta projekt har varit mycket lärorikt och givande på grund av att jag har fått testa 
många funktioner i en Windowsserver. Eftersom att jag testat genom både GUI och 
Powershell har jag sett de stora skillnaderna på hur man kan köra och sätta upp olika 
servrar samt deras för- och nackdelar. Slutresultatet blev som förväntat. Jag har testat 
Storage Spaces Direct och kommit fram till att det är det bästa sättet att spara 
information på samt att redundansen också blir mer säker. Denna funktion kommer nog 
så småningom att ta över IT-marknaden och de flesta företag kommer nog att börja 
använda denna funktion. Detta för att det är både enklare att underhålla och mer 
kostnadseffektivt. 
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Bilaga 1 
 
Powershell kod. 
 
#enable nested virtulazion 
 
Set-VMProcessor -VMname HV7 -ExposeVirtualizationExtensions $true 
 
#Sätta en nod till "trusted host" 
 
winrm set winrm/config/client '@{TrustedHosts="WIN-2PJRL9HER3D"}' 
 
#logga in från den fysiska servern till en nod 
 
Enter-PSSession -ComputerName WIN-NKDAMEPVSQF -Credential 
TeamNorr.local\Administrator 
 
#Hyper-V switch 
 
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts "*" 
 
Install-WindowsFeature "data-center-bridging" 
 
New-NetQosPolicy "SMB" –NetDirectPortMatchCondition 445 –PriorityValue8021Action 
3 
 
Enable-NetQosFlowControl –Priority 3 
 
Disable-NetQosFlowControl –Priority 0,1,2,4,5,6,7 
 
Get-NetAdapter | FT Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed 
 
New-VMSwitch –Name SETswitch –NetAdapterName "Ethernet 4" –
EnableEmbeddedTeaming $true 
 
Add-VMNetworkAdapter –SwitchName SETswitch –Name SMB_1 –managementOS 
Add-VMNetworkAdapter –SwitchName SETswitch –Name SMB_2 –managementOS 
 
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMNetworkAdapterName "SMB_1" -VlanId 15 -Access -
ManagementOS 
 
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMNetworkAdapterName "SMB_2" -VlanId 15 -Access -
ManagementOS 
 
Get-VMNetworkAdapterVlan –ManagementOS 
 
Restart-NetAdapter "vEthernet (SMB_1)" 
Restart-NetAdapter "vEthernet (SMB_2)" 
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Enable-NetAdapterRDMA "vEthernet (SMB_1)" 
Enable-NetAdapterRDMA "vEthernet (SMB_2)" 
 
Set-VMNetworkAdapterTeamMapping -VMNetworkAdapterName "SMB_1" –
ManagementOS –PhysicalNetAdapterName "Ethernet 4" 
Set-VMNetworkAdapterTeamMapping -VMNetworkAdapterName "SMB_2" –
ManagementOS –PhysicalNetAdapterName "Ethernet 4" 
 
Get-SmbClientNetworkInterface 
 
#göra virtuella hårddiskar (detta körs via den fysiska servern 
 
$hostname = "HV7" 
Stop-VM -Name $Hostname 
$disknumber = @(0..9 | % {“Softdisk0$_”}) 
forEach ($number in $disknumber) 
{ 
$vhdpath = "D:\HV6\Virtual Hard Disks\$hostname\$hostname-$number.vhdx" 
$vhdsize = 40GB 
new-vhd -Path $vhdpath -Dynamic -Sizebytes $vhdsize 
} 
$hostname = "HV7" 
$vhds=Get-VHD -path "D:\HV6\Virtual Hard Disks\$hostname\$hostname-S*.vhdx" 
$paths=$vhds.Path 
add-VMScsicontroller -VMname $hostname 
foreach ($path in $paths){ 
Add-VMHardDiskDrive -VMName $hostname -Controllertype SCSI -ControllerNumber 1 -
path $path } 
Start-VM -Name $Hostname  
 
#rensa hårddiskarna och formatera om dom till storage spaces direct 
 
icm (Get-Cluster -Name HV5 | Get-ClusterNode) { 
 
Update-StorageProviderCache 
 
Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Set-StoragePool -IsReadOnly:$false -
ErrorAction SilentlyContinue 
 
Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Get-VirtualDisk | Remove-VirtualDisk -
Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue 
 
Get-StoragePool | ? IsPrimordial -eq $false | Remove-StoragePool -Confirm:$false -
ErrorAction SilentlyContinue 
 
Get-PhysicalDisk | Reset-PhysicalDisk -ErrorAction SilentlyContinue 
 
Get-Disk | ? Number -ne $null | ? IsBoot -ne $true | ? IsSystem -ne $true | ? 
PartitionStyle -ne RAW | % { 
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$_ | Set-Disk -isoffline:$false 
 
$_ | Set-Disk -isreadonly:$false 
 
$_ | Clear-Disk -RemoveData -RemoveOEM -Confirm:$false 
 
$_ | Set-Disk -isreadonly:$true 
 
$_ | Set-Disk -isoffline:$true 
 
} 
 
Get-Disk |? Number -ne $null |? IsBoot -ne $true |? IsSystem -ne $true |? PartitionStyle -
eq RAW | Group -NoElement -Property FriendlyName 
 
} | Sort -Property PsComputerName,Count 

 
 
 
 
 
 


