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Avid julkaisi loppukesällä Sibelius-nuotinkirjoitusohjelman uusimman version 7.0. Päivitystä osattiin odottaa, mutta ei sen täydellistä ulkoasumuutosta. Ohjelman käyttöliittymän modernisointi on merkittävin sitten 90-luvun lopun, jolloin yksinomaan Acorn-tietokoneissa toiminut Sibelius avautuikin Windows-käyttöjärjestelmässä. Ja keskustelua muutoksen hyvistä ja huonoista puolista on riittänyt – päivitys ei jättänyt ketään ohjelman käyttäjää kylmäksi.
Ulkoasu, täysi muutos
Perinteiset alasvetovalikot ovat kokonaan poissa. Muutos on samanlainen, kuin koettiin Microsoftin Office-paketissa joitain vuosia sitten. Mac-käyttäjille on jätetty vielä pari perinteistä valikkoa käyttöön, mutta nekin voi kätkeä. Ohjelmassa on edelleen valikoita, mutta kukin niistä avaa ikkunan yläosaan vaakasuoran liuskan, joka on täynnä komentopainikkeita. Käyttäjälle tarjotaan tekstin lisäksi visuaalinen tunniste erilaisille komennoille. Nämä tunnisteet myös skaalautuvat avoinna olevan ikkunan koon pienentyessä ja lopulta ryhmittyvät omiksi alavalikoikseen.
Sibeliuksen käyttöliittymä on muuttunut myös siten, että kukin avoin dokumentti-ikkuna (kappale) sisältää upotettuna sen valikkonäkymän, joka kyseisessä dokumentissa on käytössä. Näin voi yht’aikaa olla avoinna useita kappaleita vierekkäin. Lisäksi yhteen dokumentti-ikkunaan voi avata eri stemmoja välilehdille samaan tapaan kuin Internet-selaimissa. Sibelius myös muistaa ikkuna-asettelut siten, että seuraavalla kerralla kappale avautuu juuri samanlaisin asetuksin kuin mihin se oli edellisellä kerralla jätetty.
Dokumentti-ikkunan alareunassa on uutuutena tilarivi, joka kertoo kappaleen sivu- ja tahtimäärän, aktivoidun alueen mitan tahteina ja aikakoodina, aktivoidun nuotin nimen, jne. Samalta riviltä voi muuttaa sivunäkymää sekä suurentaa tai pienentää nuottikuvaa.
Aikaisemmin ohjelman apuikkunat, kuten mikseri, ideapankki ja koskettimisto, kelluivat nuottisivun päällä. Se on vieläkin mahdollista, mutta nämä ikkunat voidaan myös telakoida osaksi päänäkymää, mikseri siis lohkaisee partituurinäkymästä oman sijansa. Mikseristä puheen ollen, se on lopulta saanut tavanomaisen mikserin ulkoasun ja näin sen käyttökin on helpottunut.
Parannusta on tapahtunut myös Properties-ikkunassa. Nimi on vaihtunut Inspectoriksi. Uusi kätevyys on siinä, että aktivoidusta objektista tämä ikkuna näyttää vain ne ominaisuudet, joihin voi kajota, ei kaikkia vaihtoehtoja.
Sen verran on palattu vanhaan Acorn-aikaan, että näppäinkomentoja on tarjolla melkein joka lähtöön. Näpäyttämällä ctrl-painiketta ohjelma näyttää eri komentopainikkeiden näppäinkomennot, ja hiiren käyttöä voidaan tuntuvasti vähentää.
Eikä siinä kaikki
Edellä kuvatut muutokset ovat ohjelman käyttäjille eduksi. Suuri poru on syntynyt siitä, että valikoiden nimet ja niiden sisällöt on mietitty uuteen kuosiin. Ohjelman yhdestätoista valikosta vain kolmen nimi on säilynyt ennallaan, ja niidenkin kattaus on osin muuttunut. Poissa ovat Edit-, Create-, House Style ja Plug-ins ‑valikot. Miksi ihmeessä? Tehtävät on ryhmitetty uudella tavalla, ja siinä on puolensa. Aikaisemmin esimerkiksi Create-valikon toimintoja piti muokata toisen, House Style ‑valikon komennoilla. Nyt komentopainikkeen vierestä voi suoraan valita kyseisen komennon muokkaustoiminnon. Samaan tapaan on ohjelman plugarit jaettu niihin valikoihin, joihin ne toimintansa puolesta kuuluvat.
Uusi Home-valikko sisältää suuren osan entisen Edit-valikon toiminnoista. Notes-valikon pääosa on nykyään Note Input ‑valikossa. Create-valikko on jakautunut kahdeksi eri valikoksi,  Notations ja Text. Uusi Appearance on melko paljon vanhan House Stylen näköinen…
Ensi reaktio on: ”täältä ei löydä mitään”. Lohdutukseksi todettakoon, että ohjelman aputoiminnot ovat erinomaisen hyviä. Kun kursorin laittaa jonkin painikkeen päälle, avautuu opastusikkuna kertoen ko. painikkeen toiminnon ja mahdollisen näppäinoikotien. Lisäksi valikkorivissä on  Find in ribbon ‑kenttä, johon voi kirjoittaa haun kaivatusta komennosta. Ja jos todella kaipaa vanhaa Create-valikkoa, sen saa vielä näkyville hiiren kakkosnäppäimellä.
Konepeiton alle
Sibeliuksen toiminnat ovat suureksi osaksi entisellään, uusien painikkeiden alta avautuvat monesti vanhat tutut ikkunat. Merkittävin muutos onkin katseilta kätketty. Ohjelma on kirjoitettu tukemaan uusia 64-bittisiä prosessoreita ja käyttöjärjestelmiä. Muutoksen myötä on ohjelman sointikirjasto voitu uudistaa täysin, ohjelma osaa ottaa hyödyn uusien moniytimisten tietokoneiden tehosta ja suuresta keskusmuistista. Asennuslevyjä on neljä ja suurin osa datasta on erilaisia sointipankkeja, joita on lainattu mm. Pro Toolsin kirjastoista. Kannattaa tutustua vaikkapa jousisoitinten soittotapojen valikoimaan.
Köyhä muusikko osaa myös lukea rivien välistä. Vanha kone ja käyttöjärjestelmä menevät vaihtoon. Sibelius ei toimi Windows XP:ssä eikä Mac OSX 10.6.8 ‑järjestelmää vanhemmissa ympäristöissä. Ei lopu varustelukierre, ei.
Kohentunut käytettävyys ja yhteensopivuus
Sibeliuksen File-valikko on muuttunut merkittävästi. Komennot ovat vanhoja tuttuja, mutta havainnollisuutta on tuotu paljon lisää. Quick Start ‑avausikkuna on ryhmitelty uudella tavalla ja pari hyvää uudistustakin on tullut. Esimerkiksi uuden dokumentin esikatselukuvaa voi nyt tarvittaessa suurentaa.
Recent-välilehdeltä voi poimia viimeisimmän työn tai viimeisimmän kansion. Näitä dokumentteja voi myös kiinnittää neulalla kyseiseen listaan, jolloin ne ovat aina saatavilla.
Erityisesti Export-välilehden käytettävyys on kohentunut. Ääni-tiedoston, PDF-tiedoston ja työpohjien (Manuscript Paper) tekeminen on aikaisempaa näppärämpää. Ja lopultakin Sibelius-tiedostoja voidaan siirtää muihin nuotinkirjoitusohjelmiin MusicXML-versioina! Sibelius-nuottisivulle voi tuoda nyt useita erilaisia kuvatiedostoja, kun aiemmin vain TIFF kelpasi.
Finale-käyttäjiäkin on kosiskeltu. Nuotin lisääminen voidaan tehdä myös Pitch before duration ‑menetelmällä, joka vastaa Finalen Speedy Entryä.

Katse tulevaisuuteen
Sibelius pelaa kovaa peliä. Kiirekin on loppumetreillä tullut. Kannattaa heti hakea viimeisimmät päivitykset (7.0.3), virheitä on korjattu roppakaupalla. Silti esimerkiksi Keypad ei vielä toimi kunnolla. Sibelius-tehtaalla on tultu siihen tulokseen, että käyttöliittymän ja moottorin on astuttava uuteen aikaan. Käyttöliittymä mukailee nykyaikaista, visuaalista linjaa. Ja moottorin 64-bittisyys takaa paremmat saundit. Tällä on merkitystä esimerkiksi silloin, kun kirjoitetaan kompleksista satsia, sillä nyt kuulokuvan avulla saa paremman kuvan tehdyistä ratkaisuista. Konserttimusiikin kirjoittaja jää silti kaipaamaan esimerkiksi sellaista mahdollisuutta, jossa eri soittimien stemmoja voisi kikkailematta kirjoittaa vapaarytmisesti vailla tahtiviivojen kahleita. Rytmimusiikin kirjoittaja toivoisi vaikkapa rumpusetin kirjoittamiseen lisää kätevyyttä. Sibeliuksen sivuilla onkin menossa kysely, jossa voi lähettää tekijöille toiveita.
Seuraava versio ilmestynee 2013. Jean Sibeliuksella oli julkaistuna seitsemän sinfoniaa. Tässä päivityksessä kuullaan tunnusmusiikkina seitsemännen sinfonian ensimmäistä osaa. Viime aikoina on löydetty jälleen katkelmia hänen luonnoksista kahdeksanneksi sinfoniaksi. Soiko uuden version avausmusiikkina jokin tällainen fragmentti?  Vai olisiko ohjelman nimi vaihdettava Segerstamiksi? Uusiin päivityksiin riittäisi tunnusmusiikkia seuraavalle viidellesadalle vuodelle.

