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Użytecznośd portalu do zakupu biletów na Euro 2012 dla wszystkich zainteresowanych osób może mied więcej niż duże znaczenie. 
Teoretycznie jest to jedyna legalna forma nabycia biletów jeśli nie jest się działaczem sportowym, sponsorem lub też zaangażowanym w 
organizację tego przedsięwzięcia. 
 

Znajdź stronę zakupu biletów 

Aby znaleźd portal biletowy tester przebył następującą drogę. Niewątpliwie jest możliwe skooczyd zadanie w krótszym czasie, jeśli uda się 

znaleźd odpowiednie linki na stronie: 

http://pl.uefa.com/ [automatyczne przekierowanie po wpisaniu w przeglądarkę UEFA.com] 

 

Zrzut ekranu 1. UEFA.com 

 
 
 
 
 
 
Czerwonym kolorem zaznaczono elementy, które testerowi wydawały się możliwe jako miejsce do zakupu biletów. Wybrano: UEFA EURO 
2012: http://pl.uefa.com/uefaeuro2012/index.html 

http://pl.uefa.com/
http://pl.uefa.com/uefaeuro2012/index.html


 
 

Zrzut ekranu 2. UEFA.com 

 
Czerwonym kolorem zaznaczono elementy, które testerowi wydawały się możliwe jako miejsce do zakupu biletów. Wybrano: Bilety na EURO - 
rejestracja: http://pl.uefa.com/uefaeuro2012/news/newsid=1590245.html 

 
 

Zrzut ekranu 3. UEFA.com 

 

http://pl.uefa.com/uefaeuro2012/news/newsid=1590245.html


Czerwonym kolorem zaznaczono elementy, które testerowi wydawały się możliwe jako miejsce do zakupu biletów. Element wydający się 
właściwym znajduje się poza obszarem wyświetlanym i wymaga przeskrolowania ekranu w celu wyboru. Wybrano: portal biletowy: 
http://pl.uefa.com/uefaeuro2012/ticketing/index.html 
Element ten był widoczny wcześniej, ale nie wydał się właściwym do zakupu biletów na Euro 2012. 
 

 
Zrzut ekranu 4. UEFA.com 

 
Częśd ekranów zostało odwiedzona z wyprzedzeniem. Pozostaje przycisk „Portal biletowy”: https://ticketing.uefa.com/euro2012-
pl/default.aspx 
 

http://pl.uefa.com/uefaeuro2012/ticketing/index.html
https://ticketing.uefa.com/euro2012-pl/default.aspx
https://ticketing.uefa.com/euro2012-pl/default.aspx


 
Zrzut ekranu 5. UEFA.com 

 
Potencjalne błędy na stronie: 

 Możliwośd zmiany języka z polskiego na polski 

 Link pod słowem tutaj, który nie jest oznaczony jako hiperłącza (zlewnia się z tekstem) 

 Logowanie i stwórz konto w dolnej części strony, wymaga przeskrolowania strony 

 Błędy wyświetlania strony (stopka) 
 
Dojście do możliwości założenia konta zajęło przejście 5 ekranów. 
 
 

Stwórz konto 

Formularz zakładania konta wydaje się byd czytelny. Wymaga podania wielu danych osobowych. 



 

Zrzut ekranu 6. UEFA.com 

 
Pierwszy test to sprawdzenie komunikatów błędów przy pustym formularzu. 
 

 
Zrzut ekranu 7. UEFA.com 



 
 
Potencjalne błędu: 

 Brak zaznaczenia czerwonym kolorem wymaganych pól „Narodowośd” oraz „Kraj” 

 Brak konieczności zaakceptowania regulaminu. Brak regulaminu. 

 Brak wytycznych na hasło długośd hasła. 
 
Kolejny test to uzupełnienie formularza dump data. 
 

 
Zrzut ekranu 8. UEFA.com 

Test umożliwia nam sprawdzenie potencjalnych weryfikatorów. W wyniku okazuje się, że jedynie e-mail, hasło i numer telefonu są 
sprawdzane. 
 
Poprawne wypełnienie formularza kooczy się informacją o wysłaniu e-maila aktywującego. Czas oczekiwania na e-mail aktywujący około 48 
godzin. Oczekiwania na e-mail jest więc czasochłonne i kooczy się zamknięciem sesji. 

 
Zrzut ekranu 9. UEFA.com 

Komunikat nakazuje zacząd od początku. 

Informacja aktywująca to: 

„Drogi Kibicu, 

Stworzył Pan / Stworzyła Pani swoje konto na portalu biletowym UEFA EURO 2012™ na witrynie UEFA.com. 

Twój Numer Klienta: 

- XX YY (111111111) 

Aby aktywować konto, proszę kliknąć na poniższy link aktywacyjny. 

Proszę kliknąć tutaj  

http://ticketing.uefa.com/euro2012-pl/push/callbacks/LoginActivation.aspx?clientref=310061493&expires=634327743373967510&digest=b8248d51208c7a8456fe7d5039ca88fde5c3470e


Można także skopiować link do pola adresowego przeglądarki.” 

Kliknięcie aktywuje konto i umożliwia od 1 marca 2011 rezerwację biletów. 

 

Obsługa problemów wydajności 

Portal zabezpieczony jest przed przeciążeniem buforem. 

 

Zrzut ekranu 9. UEFA.com 

Bufor umożliwia oczekiwanie. Czas oczekiwania odmierzany jest paskiem postępu. Oczekiwanie nie jest wymagane. 
 

 
Zrzut ekranu 10. UEFA.com 

Potencjalny błąd to nieadekwatnośd czasu oczekiwania do postępu czasu. Możliwe jest o przedłużenie oczekiwania pomimo zakooczenia paska 
postępu. 
 
Po zalogowaniu nie należy unikad zmiany języka gdyż wiąże się to z automatycznym wylogowaniem z portalu i próbą zalogowania do innej 
wersji językowej co znów może wymagad oczekiwania. 



 
Zrzut ekranu 11. UEFA.com 

 

Podsumowanie 

Wskazano trzy potencjalne obszary błędów. 

 Błąd użyteczności w znalezieniu rejestracji biletów 

 Błąd funkcjonalny związany z formularzem logowania 

 Błąd niepoprawnej obsługi przeciążenia serwera aplikacji. 
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