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bemutató
A Pump it Up azon kevés ritmusjátékok egyike, amelyet készítői a kihívást szerető játékosokra
kondícionáltak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 1999-es indulása óta bár kapott PSP, PS2 és
XBOX kiadást, a koreai Andamiro leginkább arcade gépként vitte tovább. (A Facebook játékkínálatának mélyén sínylődő HTML5-ös verzióról nem
beszélünk…) Több mint egy éve jelent meg a 20.
évforduló alkalmából kiadott mobilos változat,
amely ugyan sokat változott előnyére, ma is vannak erősen kifogásolható elemei. Ebben a cikkben
se érdemtelenül védeni, se érdemtelenül támadni
nem szeretném a játékot; csupán irányt mutatni,
miért éri meg letölteni – vagy éppen miért nem.
Aki MondoConon vagy kisebb rendezvényen kipróbálta az eredeti Pump it Up arcade
gépet, annak nem lesz idegen ez a játék: Egy választott zeneszám ritmusára egy előre megadott
mozgássort kell reprodukálni, 5 nyomógomb segítségével. A szintválasztáson túl lehetőség van a
sebességet, a gombok mozgását és láthatóságát
is variálni, igaz, a mobilos változatban korlátozottan. A mai ritmusjátékokhoz képest ódivatúnak
tűnhet, de…

Hivatalos játék révén a Mobile Edition az
arcade változat dizájnját kölcsönzi. (Szemben az
óvatosan fogalmazva is amatőr HTML5-ös verzióval, ahol még a gombkiosztás is optimalizálatlan
volt.) A dalokat ennek megfelelően egy csúsztatható felületen választhatjuk ki, majd lehetőség
van szintet és más extrákat választani, és már
játszható is. Ezek a választási lehetőségek egész
barátságosan helyezkednek el a képernyőn és
könnyen megtalálhatók.
Habár alapvetően a játék felülete horizontális, előzetesen beállíthatjuk a gameplay terét
vertikális vagy horizontális módra. Előbbinél
5-gombos kiosztást kapunk, ami jobban emlékeztet az eredetire; viszont az utóbbi 2x5-gombos

kiosztásán könnyebb az összetett lépések kivitelezése, és kisebb eséllyel akadnak be az ujjak is.
Mindkét esetben állítható a nyomógombok mérete, és nagyobb méretnél sem takarják ki a leütési teret. (Sajnos vannak gondok bugok terén, de
azokról majd később.)
A játéktól minden sikeres menet és napi bejelentkezés után ezüst és arany „cipőket” kapunk,
amikből vehetünk magunknak más zeneszámokat
vagy alkalmi játékextrákat (már aki szeretne kicsivel elnézőbb pontozást vagy több jutalmat kapni a zeneszám lejátszása után). A reklámok és a
mikrotranzakció csak ezeknek a „cipőknek” a
megszerzése céljából vannak jelen, nem gyengítve ezzel a játékélményt.

…miért éri meg játszani vele?
Személyes tapasztalataim alapján egy mobiljátékot három dolog ölhet meg: Az ocsmány
játékdizájn, a bugos gameplay, illetve a túlerőltetett reklám és mikrotranzakció. Alapvetően ezekkel szerencsére nincs különösebb baj:
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A napi bejelentkezésnél nem veszi a játék figyelembe, hogy két bejelentkezés között
hány nap telt el, így a 21 bejelentkezés után járó
ajándék zeneszámot megkaphatod 3 hét, de akár
3 hónap után is. Teljesítmény-orientált játék révén az achievement-rendszer egész érdekes. Egy
menet lejátszása után a lenyomásokat a pontossága alapján kategorizálja, majd a „szivárványos
Perfect” lenyomások aránya szerint ad egy százalékos értékelést, aszerint pedig egy osztályzatot. Ezenkívül jutalom „cipőket” kaphatsz napi
10 sikeres menetért, egy héten beszerzett osztályzatért (A-tól SSS-ig), de megadott számú acsi
elnyeréséért is. (Nem tudom, ki az a szerencsés,
aki első szintű játékosként már tud SSS szintű végigjátszást produkálni, de annak tuti varázsujjai
vannak.)
Mivel a huszadik évforduló alkalmával jelent
meg, az alap zenecsomag igazi nosztalgia-orgia lehet a keményvonalas PiU-játékosoknak. Az
első évek break-dance zenéitől a PiU XX legújabb
belsős szerzeményéig az elmúlt 20 év legérdekesebb(nek tartott) nótái elérhetők. Ezek alapján
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azt lehet mondani, hogy képes PiU-élményt átadni - bizonyos keretek között. MERTHOGY!

…miért NEM éri meg
játszani vele?
Első és egyik legbosszantóbb probléma,
hogy csak online lehet játszani. Vélhetően a telefonra letöltött program nem tartalmazza magukat a zeneszámokat, hanem egyfajta „elérési
útvonalat” ad hozzájuk. Korábban minden frissítés után az újabban megszerzett zeneszámokat
(mindegy, hogy „cipőért” vetted vagy ajándékba
kaptad) le kellett tölteni játékon belüli patch-ként.
Az utóbbi hónapokban ezt ugyan orvosolták, cserébe várakozni kell fél/egy percet, mire betölti
a zeneszámokat.
Az arcade-hatás miatt sok rossz szokást
is megtartott az alapjátékból. Sok elrontott lépés után automatikusan megszakítja a menetet,
amit egy szivárványos életerő-csíkon követhetsz
– ha oda is tudsz figyelni. Ezen nem segít a szü-

net-gomb beiktatása, mert ha pont egy összetett
kombó közben nyomsz rá, csak 3 másodperc szünetet kapsz a visszazökkenésre, ami nem túl elegáns. A menet végigjátszása után járó szintlépő
pontok és „cipők” nevetségesen kevesek, ami az
előbbivel együtt iszonyatosan sovány motivációt szolgáltat a komolyabb szintek abszolválásához. Egyes szintek (általában 6 és afelett) eleve
összetettebb kombók ismeretét feltételezik, ami
az előbb vázolt játékmechanikai nehézségek okán
nagyon könnyen elriaszthatja az egyszeri próbálkozót.
Lehet, hogy licenszelési okok állnak a dolog
mögött, de sajnos ebben a konverzióban hiá-

nyoznak az ismertebb k-pop és világzenék. (Ezt
azért tartom furcsának, mert az arcade PiU legnagyobb vonzereje pont a részben vagy teljes hos�szában játszható k-pop számok voltak számomra.)
Emiatt kénytelenek vagyunk beérni a belsős nótákkal, a PiU saját Content Creation Contest-győztes szerzeményekkel és a megkésve hozzáadott
ritmusjáték-üdvöskékkel (mint például Song Souler munkái).
Az androidos verzió az első indítás előtt
kötelezően elvárja a Play Játékok-fiók meglétét, ugyanis csak ezzel a fiókkal tudod másik androidos telefonra átmenteni a játékbeli profilodat.
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(Az Iphone-os verziót érthető okokból nem tudtam kipróbálni, de más tapasztalata alapján a kétféle mobilos rendszer közt nincs átmenet.)
A kétjátékos verseny hiánya még elviselhető probléma lenne, ha nem volna az egész
játék optimalizálatlan. Önmagában elég kínos,
amikor a játékelemek nem képesek lefedni megfelelően a képernyőt, és az időközben szélekre
betolt kávacsíkok iszonyatosan gagyik. Mobiljátékról beszélünk, így nem várhatom el tőle, hogy
az arcade verzióhoz hasonlóan a zenéhez készült
klipet tolja be háttérnek. Viszont az, hogy régebbi
(értsd alig 3-4 éves) telefonokon az 1.25-ös verzió
után gyakorlatilag játszhatatlanná vált, arra nincs
igazán mentség.
Sokáig Huawei Nova Smarton használtam,
amin gyakran ijesztő hangokat adott ki a track lejátszása előtt; a lépések rendszeresen beakadtak
a zeneszámok alatt; egy idő után akár egyetlen
zeneszám lejátszását követően kicrashelt; és nem
tudta kezelni azt se, ha a Facebook Messenger
chatfeje előjött menet közben. Nyáron átváltot-

tam Xiaomi Redmi Note 8T-re, amin a játék 1.47es verziójától felfelé egyedül az ijesztő hangokat
tapasztaltam. Ez az aktuális track elindításakor az
elijedésen kívül még nem okoz nagy gondot, viszont az értékelés után mai napig belém áll a zabszem, nehogy kicrasheljen a francba…

Végszó
A Pump it Up Mobile Edition egy felemás
kísérlet az eredeti arcade-élmény mobilra való áthúzására. Vannak benne előremutató lépések és
mutatkozik szándék a fejlődésre, sajnos azonban
a koca okostelefon-tulajdonosok patchről patchre fokozatosan kiszorulnak belőle.

A technikai deficitek ellenére egy kemény,
kihívást pumpáló játék; amely a megfelelő hozzáállással élvezetes is tud lenni.
Akit mindezek ellenére meggyőzött a teljesítmény-orientált játékmenet és szeretne egy
kis szemcukorkát ezekre az ínséges időkre, netán
gyakorolni akar az arcade-verzióval való találkozásig, mindenképpen szerezzen be egy erősebb
telefont, (androidosok mindenekelőtt regisztráljanak a Play Játékokra) és kihívásra fel!
Messze nem tökéletes, de kárpótlónak megfelelő.
[A cikk eredetileg a mobiljáték 1.48-as verzióhoz
íródott, de szignifikáns változásokat nem tapasztaltam a későbbi pachek után.]

Név: Pump It Up M: Beat Finger
Step
Műfaj: zene
Platform: Android, iOS
Fejlesztő: Andamiro
Kiadó: Andamiro
Megjelenés: 2019
Követelmény:
Android 4.4 vagy újabb
iOS 10 vagy újabb
Letöltés:
Google Play
APP Store
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