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1. Pendahuluan

Interoperabilitas antarsistem merupakan hal yang sangat didambakan oleh
para pengembang perangkat lunak di seluruh dunia. Untuk platform sistem operasi
Windows, saat ini interoperabilitas dicapai dengan diciptakannya platform .NET
oleh Microsoft Corp. yang tercipta dalam salah satu proyeknya yang dipimpin
Anders Hejsberg. Asalkan ada platform .NET yang mendasari aplikasi-aplikasi,
aplikasi-aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman
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Visual Basic.NET, C#, C++.NET, J#, dan beberapa bahasa pemrograman yang
termasuk dalam keluarga .NET lainnya, dapat saling berkomunikasi satu dengan
yang lainnya secara mulus. Meski interoperabilitas yang tercapai hanya sebatas pada
platform sistem operasi Windows, hal ini merupakan terobosan yang cukup
signifikan, sebab sistem operasi Windows (tepatnya Windows XP) saat ini digunakan
oleh lebih dari 76,1% komputer yang ada di seluruh dunia (data tahun 2007) (http:/
/id.wikipedia.org/wiki/Windows_XP). Dengan begitu dominannya penggunaan sistem
operasi Windows di seluruh dunia beberapa tahun terakhir ini maka layaklah jika
para pengembang Sistem Informasi Geografis (SIG) pun berusaha memanfaatkan
hal ini. Dalam hal ini, interoperabilitas antar-SIG pun merupakan hal yang sangat
didambakan. ESRI (Environmental System Research Institute, Inc.), sebuah
vendor SIG yang terkemuka, dengan salah satu produknya yang terkenal yaitu
ArcGIS, mencoba melakukan  terobosan yang berkaitan dengan interoperabilitas
ini dengan dimungkinkannya ArcGIS menggunakan data yang disimpan di dalam
berbagai sistem basis data relasional yang terkemuka saat ini, seperti Oracle,
Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL, dan sebagainya. (Saat ini, para
pengguna aplikasi-aplikasi SIG pada umumnya berharap dapat memanfaatkan data
yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda.).Meski demikian, pengguna
aplikasi-aplikasi SIG masa kini berharap agar interoperabilitas bisa terjadi bukan
‘sekedar’ dalam kemampuan akses terhadap berbagai sumber data yang berbeda.
Lebih jauh, para pengguna  aplikasi-aplikasi SIG mengharapkan interoperabilitas
yang memiliki ‘peringkat’ yang lebih tinggi  Interoperabilitas antar-Sistem Informasi
Geografis (antar-SIG). Lalu, bagaimana interoperabilitas antar-SIG ini dapat tercapai?
Salah satunya adalah dengan membuat standarisasi pesan (message) yang mengalir
antar-SIG. Secara umum, standarisasi pesan ini telah tercapai saat OGC (Open
Geospatial Consortium) pada tahun 2005 meluncurkan spesifikasi untuk GML
(Geography Markup Language) dimana GML ini diharapkan menjadi standar
bagi pesan-pesan (message) yang mengalir antar-SIG dan memungkinkan masing-
masing SIG dapat saling berkomunikasi dengan mulus.

Dalam hal di atas, beberapa vendor SIG besar telah mendukung standarisasi
pesan-pesan antar-SIG dalam bentuk GML. Dengan demikian, salah satu
permasalahan telah terselesaikan. Meski demikian, permasalahan tidak begitu saja
berhenti di sini. Dengan semakin maraknya penggunaan bahasa-bahasa pemrograman
berorientasi objek (OOP-Object Oriented Programming) saat ini seperti (hanya
menyebutkan beberapa di antaranya yang paling banyak penggunaannya di seluruh
dunia) : Java, C++, C#, Visual Basic.NET, PHP, Ruby, dan sebagainya, para
pengembang aplikasi melihat adanya perbedaan paradigma di aras bahasa
pemrograman dengan sumber data yang mendasari (misalnya sistem basis data
relasional [RDBMS-Relational Database Management System], lembar-lembar
kerja [spreadsheet], berkas-berkas XML [eXtended Markup Language], berkas
data yang nilai-nilainya dipisahkan dengan tanda koma CSV [Comma Separated
Value], dan sebagainya). Perbedaan paradigma di kedua aras ini cukup mempersukar
pekerjaan para pengembang aplikasi. Sebagai contoh, representasi tabular dari sistem
basis data bertipe relasional cukup berbeda dengan konsep kelas dan objek yang
dijumpai dalam bahasa-bahasa pemrograman berorientasi objek. Hal ini cukup
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‘mengganggu’ para pemrogram aplikasi yang telah terbiasa dengan konsep kelas/
objek saat mereka bekerja dengan tabel-tabel yang tersimpan di dalam sistem basis
data relasional. Belum lagi kesulitan yang dihadapi oleh para pengembang aplikasi
saat mereka bekerja dengan berkas-berkas XML (eXtended Markup Language)
(GML adalah salah satu kosa kata XML). Dalam semua hal ini, para pengembang
aplikasi (khususnya yang bekerja di atas sistem operasi Windows) mendambakan
hadirnya suatu cara atau teknik yang baru sehingga mereka bisa bekerja dengan
sistem basis data relasional, berkas-berkas XML, lembar-lembar kerja, dan berbagai
sumber data lainnya, dengan cara yang sama (paling tidak serupa). Dengan demikian,
mereka tidak perlu lagi terlalu banyak belajar tentang berbagai jenis API (Application
Programming Interface) yang berlainan saat mereka menghadapi sumber-sumber
data yang beragam. Hal inilah yang coba di atasi oleh Microsoft Corp. dengan
mengembangkan sebuah ‘bahasa’ yang baru, yaitu LINQ (Language INtegrated
Query) (huruf ‘N’ yang berbentuk kapital bukan kesalahan ketik!). Microsoft Corp.
berharap bahwa para pengembang aplikasi bisa bekerja dengan cara yang sama
(paling tidak serupa) saat mereka bekerja dengan berbagai sumber data yang
berbeda.

2. Kajian Pustaka

GML (Geography Markup Language) adalah salah satu kosa kata XML
yang didefinisikan oleh OGC (Open Geospatial Consortium) pada tahun 2005
untuk secara tekstual menggambarkan fitur-fitur geografi. GML pada dasarnya
bertindak sebagai bahasa pemodelan untuk Sistem Informasi Geografis  (SIG) selain
juga (diharapkan) menjadi format pertukaran data yang bersifat umum dan terbuka
antar-SIG. GML bersifat sangat umum sehingga mencakup tidak hanya pemodelan
tekstual untuk data yang berjenis vektor, raster, serta TIN (Triangular Irregular
Network), yang umum digunakan dalam aplikasi-aplikasi SIG, tetapi juga mencakup
di dalamnya data tutupan (coverage) dan data hasil pengukuran oleh sensor-sensor
yang ada di lapangan. Kemampuan untuk mengintegrasikan semua bentuk data dan
informasi geografis merupakan kunci bagi keberhasilan penggunaan berkas-berkas
berformat GML. Model GML yang asli dikembangkan berdasarkan RDF (Resource
Description Framework) yang dimiliki oleh W3C (World Wide Web Consortium).
Selanjutnya, OGC menyusun skema-skema XML yang dapat dimasukkan ke dalam
struktur GML untuk membantu para pengembang aplikasi SIG sehingga aplikasi
mereka dapat terhubung ke berbagai sistem basis data yang berbeda. GML
mengandung sejumlah tag dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan
aplikasi-aplikasi SIG. Tag-tag dasar itu mencakup di dalamnya fitur, geometri, sistem
kordinat rujukan, topologi, waktu, tutupan (coverage), unit-unit pengukuran, data
hasil observasi-observasi langsung di lapangan, dan sebagainya.

Pengkodean GML dapat dilakukan dari mulai fitur-fitur yang sederhana hingga
yang sangat kompleks. Suatu fitur mungkin saja memuat berbagai fitur lain di dalamnya.
Sebagai contoh, suatu fitur lapangan terbang mungkin saja memuat di dalamnya
fitur-fitur landasan pacu, tempat pemberhentian taksi, ruang tunggu penumpang, dan
sebagainya. Dengan cara yang serupa, geometri dari suatu fitur geografis mungkin
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saja memuat di dalamnya banyak sekali elemen-elemen geometri. Sebuah fitur
geometri yang kompleks mungkin saja merupakan campuran dari jenis-jenis geometri
titik, garis, serta poligon, di dalamnya. Sebagai contoh, untuk mengkodekan geometri
suatu bangunan, bisa menuliskan suatu berkas berformat GML seperti yang terlihat
pada Kode Program 1.

Kode Program 1 Geometri dengan format GML

<Feature   fid=”142" featureType=”University”>
<Description> Information Technology Faculty –

Satya Wacana Christian University </Description>
        <Polygon name=”extent” srsName=”epsg:27354">
            <LineString name=”extent”
srsName=”epsg:27354">
                <CData>
                  491888.999999459,5458045.99963358
491904.999999458,5458044.99963358
                  491908.999999462,5458064.99963358
491924.999999461,5458064.99963358
                  491925.999999462,5458079.99963359
491977.999999466,5458120.99963367
                  491953.999999466,5458017.99963357 </
CData>
            </LineString>
        </Polygon>
</Feature>

Perhatikan, bahwa pada berkas GML di atas, kita tidak menjumpai properti-
properti lain selain geometri. Dalam hal ini, demi kejelasan suatu berkas GML, kita
juga bisa dengan mudah menambahkan properti-properti lain yang diperlukan (selain
properti-properti geometri). Contohnya dapat dilihat pada Kode Program 2
(perhatikan sintak yang tercetak tebal) yang mendeskripsikan jumlah lantai gedung
(NumFloors) dan jumlah mahasiswa (NumStudents).

Kode Program 2 Sintax Geometri dengan format GML

<Feature   fid=”142" featureType=”University” >
   <Description> Information Technology Faculty –
   Satya Wacana Christian University </Description>
   <Property Name=”NumFloors” type=”Integer” value=”3"/>
   <Property Name=”NumStudents” type=”Integer”
value=”2500"/>
       <Polygon  name=”extent” srsName=”epsg:27354">
            <LineString  name=”extent”
srsName=”epsg:27354">
                <CData>
                  491888.999999459,5458045.99963358
491904.999999458,5458044.99963358
                  491908.999999462,5458064.99963358
491924.999999461,5458064.99963358
                  491925.999999462,5458079.99963359
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491977.999999466,5458120.99963367
                  491953.999999466,5458017.99963357 </
CData>
        </LineString>
    </Polygon>
</Feature>

Demikianlah, dapat dilihat contoh dari suatu dokumen GML. Tentu saja pada
kenyataannya dokumen-dokumen GML harus selalu dilengkapi oleh suatu skema
XML (XML Schema) yang berfungsi untuk menjelaskan masing-masing fitur yang
ada di berkas GML serta tipe datanya masing-masing. (Hal ini serupa dengan saat
kita bekerja dengan berbagai kosa kata XML yang lainnya, misalnya SVG (Scalable
Vector Graphics], MusicXML, dan sebagainya). Dalam kenyataannya, berkas-
berkas GML dan skemanya saat ini dapat langsung disimpan di dalam sistem basis
data. Ada dua macam sistem basis data yang dapat menyimpan data XML/GML
(meskipun sesungguhnya batasannya tidak terlalu jelas), yaitu sistem basis data yang
salah satu kolomnya bisa menyimpan data berformat XML/GML (XML Enabled
Database) (contohnya Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, dan sebagainya),
serta sistem basis data yang mampu menyimpan berkas XML/GML sebagai unit
penyimpanan dasarnya (Native XML Database) (NXD) (contohnya adalah BaseX,
eXist, MonetDB/XQuery, Sedna, Tamino, TeXtML, EMC xDB (ex-XHive), Qizx
(XMLmind), dan sebagainya, yang beberapa di antaranya bersifat open source
sehingga layak untuk dicoba untuk diimplementasikan). Kedua jenis sistem basis
data XML ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing,
meski demikian yang saat ini populer penggunaannya (terutama di Indonesia) adalah
XML Enabled Database. Dalam hal ini, apa pun jenis sistem basis data XML yang
digunakan, yang lebih penting adalah bagaimana pemrogram aplikasi SIG dapat
melakukan akses terhadap sistem basis data XML itu dengan cara yang relatif mudah
dan cepat. Inilah salah satu manfaat dari teknologi LINQ (Language INtegrated
Query) yang akan dibahas selanjutnya. LINQ (Language INtegrated Query)
(huruf ‘N’ yang berbentuk kapital bukan kesalahan ketik!) merupakan sebuah
‘bahasa’ baru (mulai diperkenalkan pada platform .NET 3.5 yang mendasari
Microsoft Visual Studio 2008), yang memungkinkan pengembang aplikasi
berkomunikasi dengan berbagai sumber data  yang beragam (misalnya sistem basis
data relasional, XML, CSV, dan sebagainya) dengan cara yang relatif sama (paling
tidak serupa). LINQ ini sebenarnya bukan ‘bahasa’ yang berdiri sendiri, melainkan
terintegrasi di dalam bahasa pemrograman Visual Basic.NET atau C# (dalam tulisan
ini, kita akan menggunakan Visual Basic.NET sebagai bahasa pemuat [container]-
nya). Sesuai dengan sumber data yang akan diakses (di-query), dikenal beberapa
varian dari LINQ, yaitu LINQ to Object (untuk melakukan komunikasi dengan
data yang tersimpan di memori komputer), LINQ to SQL (untuk melakukan
komunikasi dengan data yang tersimpan di sistem basis data Microsoft SQL Server),
serta LINQ to XML (untuk berkomunikasi dengan data yang berada dalam bentuk
berkas-berkas XML). Dalam tulisan ini, sesuai dengan judulnya yang akan membahas
pemanfaatan LINQ to XML untuk data yang berformat GML (Geography Markup
Language).
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Kita dapat mengkonstruksi query LINQ terhadap objek-objek yang dikenali
oleh platform .NET menggunakan apa yang disebut sebagai SQO (Standard Query
Operators) khas LINQ. SQO secara umum relatif mirip dengan bahasa nirprosedural
SQL (Structured Query Language), yang merupakan ‘bahasa internasional’ untuk
sistem basis data relasional. Dalam hal ini, namespace System.Linq mendefinisikan
operasi-operasi SQO dan menterjemahkan sintak-sintak SQO menjadi IL
(Intermediate Language) yang ada di CLR (Common Language Runtime) milik
platform .NET sehingga kemudian dapat langsung dieksekusi oleh sistem operasi
Windows. Berikut ini adalah sintak umum LINQ di dalam bahasa pemrograman C#
dan Visual Basic.NET.

C# 3.0
var query = from element in collection[, from element2 in
collection2]
where condition _
orderby orderExpression [ascending|descending][,
orderExpression2 ...]
select [alias = ]columnExpression[,[alias2 =
]columnExpression2]

VB 9.0
Dim Query = From Element In Collection[,Element2 In
Collection2] _
Where Condition _
Order By OrderExpression [Ascending|Descending][, _
OrderExpression2 ...] _
Select [Alias = ]ColumnExpression[,[Alias2 =
]ColumnExpression2]

LINQ to XML (sering juga disebut sebagai Xlinq) menerapkan pola LINQ
pada query-query yang ada di dalam program yang ditulis dalam bahasa
pemrograman Visual Basic.NET dan C#. LINQ to XML menggunakan sejumlah
API (Application Programming Interface) yang sesungguhnya merupakan
perluasan dan perbaikan dari API XML DOM (eXtended Markup Language
Document Object Model) yang sebelumnya telah dikenal luas oleh para pemrogram
XML. Dalam hal ini, selain mampu melakukan query terhadap berkas-berkas XML,
LINQ to XML juga memiliki sejumlah API yang memungkinkan pemrogram aplikasi
menyusun/mengembangkan dokumen-dokumen XML dengan cara yang relatif
mudah.

Namespace System.Xml.Linq mendefinisikan objek-objek dokumen XML
yang ada di peringkat yang paling bawah, yaitu XDocument dan XElement, yang
keduanya merupakan turunan dari objek XContainer, dimana XContainer ini
(bersamaan dengan XComment dan beberapa kelas lainnya) selanjutnya merupakan
turunan dari objek XNode (perhatikan Gambar 1). Dalam hal ini, XElement
merupakan objek yang paling penting. Tidak seperti XML DOM yang pada dasarnya
bergantung pada objek XmlDocument teratas untuk melakukan penambahan objek-
objek XElement, penggunaan objek XDocument pada operasi-operasi LINQ to
XML merupakan sebuah pilihan (opsional). Jika mau, dapat secara langsung bekerja
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dengan objek XElement dengan cara menciptakannya, mengambilnya dari suatu
berkas XML tertentu, atau menyimpannya ke hardisk (atau ke sistem basis data
relasional/sistem basis data XML). Alasan yang utama untuk menggunakan objek
XDocument adalah untuk menambahkan sebuah deklarasi XML (XDeclaration),
instruksi-instruksi pemrosesan (XProcessingInstruction), komentar-komentar
(XComment), atau keseluruhannya, di bagian awal dokumen XML yang sedang
kita buat. Perhatikan kembali Gambar 1 yang memperlihatkan hierarki kelas LINQ
to XML, dimana XDocument dan XElement merupakan kelas-kelas yang terpenting
dalam LINQ to XML.

Gambar 1 Hierarki Kelas LINQ To XML

Sebelumnya sudah diperkenalan dengan GML dan LINQ (khususnya LINQ
to XML). Selanjutnya, dapat dipadukan dua pemahaman itu untuk membentuk suatu
program terintegrasi (dalam hal ini, kita akan menanamkan sintak LINQ di dalam
bahasa pemrograman Visual Basic.NET). Pertama kali ini, akan dilihat bagaimana
LINQ dapat digunakan untuk mengekstraksi data/informasi dari suatu berkas XML/
GML. Kode Program 3 menunjukkan kode program Visual Basic.NET serta luaran
(output)-nya seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Mendapatkan Data Dari Berkas GML Menggunakan LINQ (LINQ to XML)

Kode Program 3 Visual Basic.Net

Module Module1
    Sub Main()
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        ‘ Peubah yang berisi berkas XML
        Dim Data_Adi = _
        <Feature fid=”142" featureType=”University”>
            <Description> Information Technology Faculty –
            Satya Wacana Christian University </
Description>>
            <Property Name=”NumFloors” type=”Integer”
value=”3"/>
            <Property Name=”NumStudents” type=”Integer”
value=”2500"/>
            <Polygon name=”extent” srsName=”epsg:27354">
                <LineString name=”extent”
srsName=”epsg:27354">
                    <CData>
                  491888.999999459,5458045.99963358
                  491904.999999458,5458044.99963358
                  491908.999999462,5458064.99963358
                  491924.999999461,5458064.99963358
                  491925.999999462,5458079.99963359
                  491977.999999466,5458120.99963367
                  491953.999999466,5458017.99963357
          </CData>
                </LineString>
            </Polygon>
        </Feature>

        ‘ Query LINQ. Sintak : Nama peubah XML … <Nama
Elemen>
        ‘ Sintaks t.value untuk mengambil nilai elemen.
        Dim LINQ = From Item In Data_Adi...<LineString> _
                   Select Item.Value

        ‘ Melakukan penulisan hasil di jendela Console.
        Console.WriteLine _
        (“— DATA KORDINAT GEDUNG UNIVERSITAS KRISTEN SATYA
WACANA —” & vbCrLf)
        For Each XML_File  In LINQ
            Console.WriteLine(XML_File.ToString & vbCrLf)
        Next
        Console.ReadKey()
    End Sub
End Module

Pada program Visual Basic.NET  dapat dipakai untuk  mengekstrak data/
informasi dari suatu berkas XML/GML yang telah dibahas sebelumnya hanya dengan
menyebutkan nama elemen XML yang dimaksudkan (<LineString>) (Untuk
melakukan query terhadap nilai-nilai elemen XML yang lainnya, bisa dilakukan hal
yang serupa). Pada contoh program Visual Basic.NET di atas, berkas XML/GML
tertanam di dalam program. Tentunya hal ini hanya sebuah contoh saja yang digunakan
untuk menggambarkan kemudahan penggunaan LINQ. Pada kenyataannya, berkas-
berkas XML/GML yang diakses bisa saja berada dalam suatu kolom dalam sistem
basis data (XML Enabled Database atau Native XML Database) yang mendasari
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aplikasi Sistem Informasi Geografis (tentunya yang berbasis sistem operasi Windows
sebab platform .NET hanya bisa bekerja dengan baik di atas sistem-sistem operasi
keluarga Windows). Selain itu, LINQ to XML juga bekerja dengan baik untuk
berkas-berkas XML yang ada dalam bentuk flat file. Perhatikan sintak LINQ yang
tercetak tebal dalam program Visual Basic.NET . Dalam hal ini, bisa dilihat
kesederhanaan sintaks LINQ dibandingkan API-API lain yang telah diciptakan
sebelumnya. (Sebagai contoh, sintaks LINQ untuk manipulasi data XML/GML jauh
lebih sederhana dari sintak DOM [Document Object Model] yang telah ada
sebelumnya, meski jika  mau, sesungguhnya bisa juga menggunakan LINQ dengan
cara yang serupa dengan aturan yang dikenali oleh para pemrogram yang
menggunakan sintak DOM. Pemrogram-pemrogram aplikasi yang menggunakan
DOM biasanya bekerja dengan cara imperatif yaitu membuat beberapa sub-elemen
XML kemudian menggabungkannya menjadi suatu elemen XML; sementara elemen-
elemen XML yang telah dibuat, juga bisa digabungkan menjadi suatu superelemen
XML; demikian selanjutnya.Menggunakan LINQ, pemrogram-pemrogram aplikasi
bisa menggunakan metoda imperatif seperti layaknya pemrogram yang menggunakan
API DOM. Meski demikian, sintak LINQ mencerminkan struktur elemen-elemen
dalam berkas XML secara lebih natural/alamiah, dibandingkan dengan sintak API
DOM, sehingga memudahkan pekerjaan pengembang aplikasi [khususnya
pengembang aplikasi SIG].)

Dalam program Visual Basic.NET pada Kode Program 3, dapat dilihat sintak
LINQ untuk sekedar membaca data yang termuat dalam suatu berkas XML/GML
(operasi Read/Retrieve). Pada dasarnya, sintak yang dimiliki LINQ juga
memungkinkan pemrogram untuk melakukan operasi-operasi CRUD (Create-Read/
Retrieve-Update-Delete) terhadap berkas-berkas XML/GML. Hebatnya, adalah
sintak operasi-operasi CRUD LINQ to XML relatif serupa dengan sintak operasi-
operasi CRUD LINQ to Objects dan LINQ to SQL (akan kita lihat nanti). Dengan
demikian, para pemrogram aplikasi .NET tidak perlu terlalu banyak mempelajari
hal-hal yang baru saat mereka berurusan dengan berbagai jenis sumber data yang
berbeda.

Gambar 3 LINQ To Object

3.  Analisis dan Bahasan Analisis

Ambisi Microsoft Corp.,seperti telah dibahas sebelumnya, saat
memperkenalkan LINQ adalah agar ‘bahasa’ yang baru ini dapat dilakukan untuk
melakukan manipulasi (baca : melaksanakan operasi-operasi CRUD) dengan cara
yang relatif sama (paling tidak serupa) untuk semua sumber data yang diperlukan
oleh aplikasi (dalam konteks ini : aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Geografis). Untuk
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memperlihatkan hal ini, perhatikanlah kode Visual Basic.NET (LINQ to Object)
seperti yang terlihat pada kode program 5.Program Visual Basic.NET pada kode
program 5 tersebut pada dasarnya melakukan query sederhana terhadap objek
larik (array) (yang elemennya merupakan string) menggunakan sintak LINQ.

Kode Program 5  Visual Basic.Net (LINQ to Object)

Module Module1

    Sub Main()
        Dim ctr As Integer = 1
        ‘ Inisialiasi array.
        Dim Data_Adi() As String = _
        {“Universitas”, “Kristen”, “Satya”, “Wacana”}

        ‘ Sintaks LINQ (melakukan query terhadap objek
array).
        Dim LINQ  = _
        From Item In Data_Adi _
Select Item

        ‘ Mencetak hasil ke jendela Console.
        For Each Data_Array In LINQ
            Console.WriteLine(“Kata ke-” & ctr & “ adalah
: “ & Data_Array)
            ctr = ctr + 1
        Next
        Console.ReadKey()
    End Sub

End Module

Jika dibandingkan program Visual Basic.NET (LINQ to Object) dengan
program sebelumnya (LINQ to XML) bisa dilihat kemiripan sintak LINQ-nya
(sekalipun query dilakukan terhadap sumber data yang berbeda!). Jika  menggunakan
sistem basis data Microsoft SQL Server, juga bisa melakukan query LINQ to SQL
pada data yang tersimpan di dalamnya dengan cara yang serupa. (Saat ini LINQ to
SQL baru bisa bekerja dengan baik dengan system basis data Microsoft SQL Server.
Ada kelas-kelas yang dikembangkan pihak ketiga untuk sistem basis data Oracle,
MySQL, dan sebagainya, tetapi kehandalannya dan kompatibilitasnya belum terbukti
secara sempurna.) Inilah keunggulan dari teknologi LINQ ini! Sekalipun sumber
datanya berbeda sintak LINQ-nya cukup serupa. Dengan kenyataan seperti ini,
pemrogram-pemrogram aplikasi (dalam hal ini pemrogram-pemrogram aplikasi-
aplikasi Sistem Informasi Geografis) akan sangat mendapatkan kemudahan saat
mereka bekerja dengan berbagai sumber data yang berbeda.  Mereka tidak perlu
mengalami kesulitan dengan keharusan belajar berbagai sintak API (Application
Programming Interface) yang berbeda-beda saat sumber data yang digunakan/
diperlukan aplikasi SIG yang bersangkutan cukup beragam.
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4. Simpulan

Dari pembahasan singkat sebelumnya, kemudahan penggunaan teknologi
LINQ untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi SIG. Interoperabilitas antar-SIG yang
berjalan di atas sistem operasi Windows juga dapat dijaga agar berjalan dengan
baik, karena teknologi LINQ mampu bekerja dengan baik untuk melakukan
manipulasi CRUD (Create-Read-Update-Delete) terhadap berkas-berkas
berformat GML (Geography Markup Language) (yang merupakan salah satu kosa
kata XML). Sintak LINQ yang relatif seragam untuk berbagai sumber data yang
berbeda juga akan sangat mempermudah pekerjaan para pemrogram aplikasi (juga
para pemrogram aplikasi SIG) saat aplikasi yang mereka kembangkan membutuhkan
data yang berasal dari berbagai sumber data yang berbeda.Sesuai dengan
karakteristik aplikasi-aplikasi SIG yang pada umumnya menggunakan berbagai jenis
data yang berbeda formatnya, teknologi LINQ patut mendapatkan perhatian, karena
dengan menggunakan teknologi LINQ ini, para pemrogram aplikasi SIG tidak perlu
mempelajari berbagai API (Application Programming Interface) yang berbeda
saat mereka menggunakan berbagai jenis data yang berbeda (asalkan aplikasi yang
akan dikembangkan merupakan aplikasi yang akan berjalan di atas sistem operasi
Windows).Platform .NET yang mendasari teknologi LINQ juga akan mempermudah
pekerjaan para pemrogram aplikasi. Sintak LINQ dapat ditanamkan pada berbagai
bahasa pemrograman yang termasuk di dalam keluarga bahasa pemrograman .NET,
sehingga tim pemrogram aplikasi SIG juga tidak perlu terikat pada satu jenis bahasa
pemrograman tertentu; masing-masing dari mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa
pemrograman yang berbeda dan kemudian mengintegrasikan masing-masing
pekerjaan mereka untuk membentuk suatu aplikasi SIG terintegrasi.
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