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Cyran : Zápisnica zo Scrum retrospektívy  

Scrum tím č. 19 sa ku koncu druhého šprintu stretáva na vyhodnotenie 

predošlých aktivít počas Scrum retrospektívy. Jedná sa o jeden zo 

základných prvkov a mechanizmov používaných v metodike Scrum. 

Predchádzajúci šprint trval obvyklú a odporúčanú dobu: 2 kalendárdne týždne. 

V dôsledku čakanie na prístup ku kypo hrám, sme jeden týždeň medzi šprintami 

vynechali, respektíve sme sa venovali analýze. 

 

Dátum a čas konania Nedeľa 15 . Novembra, od ( cca ) 18 :0 0 - 
2 0 :36 ho d. 

Miesto konania konferenčný hovor v General channel v 
Microsoft Teams 

Retrospektíva za šprint: 2. Novembra - 16 . Novembra 

Účastníci Jakub Perdek, Peter Spusta, Viktor 
Matovič, Nikola Karakaš, Abd Saleh 

Spracovateľ Viktor Matovič, Jakub Perdek 
 

Počas druhého šprintu sa podarilo vytvoriť aplikáciu Whois, ktorá má slúžiť 

v prípravnej fáze pre zber informácií. Zároveň má edukačný charakter, pretože 

je možné vkladať do obsahu aj informácie o potencionálnych hrozbách a viesť 

tak používateľa k získaniu informácií o nich. Tvorba bola nevyhnutná, pretože 

nasadené webové stránky v sandboxe, alebo len krátkodobo nasadené 

pravdepodobne nebudú vyhľadateľné štandardnými whois službami.  

 Zvyšná časť šprintu bola určená pre tvorbu scenárov. Konkrétne bola 

vytvorená webová aplikácia umožňujúca prihlásenie a registráciu používateľa. 

V rámci tohto šprintu boli navrhnuté ďalšie šablóny, aby mohla byť využívaná ako 

eshop. Neobsahuje ošetrenie hesiel, preto používateľ sa môže pokúsiť 

o slovníkový útok. Princíp tejto aplikácie spočíva v možnosti nastaviť slabé 

miesta v konfiguračnom súbore. Jednotlivý hráči potom majú za úlohu tieto 

miesta odhaliť. Vytvorili sme tak jednoduchý scenár prieniku do účtov 

používateľov. V nasledujúcich šprintoch budeme pokračovať na ďalších 

scenároch. 

 



Priebeh stretnutí: 

Na stretnutí sa riešila podstatná otázka ohľadne prístupov k príkladom a 
používateľskému rozhraniu pre KYPO. Už mali byť pridelené, ale ešte 
stale nie sú k dispozícii. Navrhlo sa preto zhotoviť tie navrhnuté scenáre, 
ktoré možno nasadiť na ľubovoľný stroj v topológii hry. Webová stránka a 
penetračné testovanie na nej bola voľba, ktorú tím uskutočnil.   
 Jakub vytvoril prototyp pre Sql injekcie, ktorý by bol vhodnou 
súčasťou scenáru. Abd Saleh navrhol použiť Juice app. Analýza ukázala, 
že uvedená webová aplikácia je plná zraniteľností. Pravdepodobne 
neosahovala konfiguračný súbor. V rámci dohodnutého stretnutia sme sa 
pokúsili rozhodnúť medzi dvomi navrhnutými možnosťami. Použiť 
uvedenú aplikáciu alebo vytvoriť vlastnú. Problémom aplikácie bolo jej 
možné zneužitie pre vyriešenie scenára na základe inej chyby. Aplikácia 
sa nedala nakonfigurovať vypnutím nežiadaných slabých miest, a z toho 
dôvodu nemôže plnohodnotne byť využívaná ako učebná pomôcka pri 
cielene zadanej úlohe. Ďalej sme identifikovali, že používateľ môže už mať 
s touto aplikáciou skúsenosti, čo znamenalo aj slabší zážitok z hry. Menej 
dôležitým bol aj dizajn stránky, ktorý by sme chceli vylepšiť. Skupinovo 
sme sa zhodli na webovom riešení. Penetrovať uvedené slabé miesta by 
bolo rovnako časovo náročné pre ich identifikáciu.   
 Počas ďalších dní sme vytvorili šablóny a služby, ktoré bude 
aplikácia využívať. Na poslednom stretnutí sme sa opäť vyjadrili k 
problémom a zlepšeniam. Abd Saleh navrhol skôr začať pracovať na 
prácach na šprinte. Jakub navrhol lepšiu komunikáciu a skoršiu odozvu 
na hlasovania pri plánovaní stretnutí. 


