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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về việc đề xuất và xây dựng một môi 
trường thống nhất để biểu diễn, lưu trữ, soạn thảo và xử lý các tài liệu có chứa công thức toán 
học. Chúng tôi đề xuất một không gian thống nhất để biểu diễn và lưu trữ các công thức toán học 
dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn MathML, đây là một tiêu chuẩn được W3C khuyến cáo sử dụng 
cho tài liệu có chứa các công thức toán. Đặc biệt, môi trường này cho phép người sử dụng dễ 
dàng thực hiện các chức năng tìm kiếm, sao chép và chuyển đổi các công thức toán học giữa các 
phần mềm soạn thảo khác nhau như WinWord, LaTex,... Môi trường này có nhiều ưu điểm so 
với các phần mềm soạn thảo hiện nay và tạo tiền đề để xây dựng các hệ thống tìm kiếm tài liệu 
thông qua các câu truy vấn có chứa công thức toán học.           
            

         Từ khóa: Công thức toán học; Biểu diễn dữ liệu; Tiêu chuẩn lưu trữ; Soạn thảo văn bản.   
 

Abstract: 
 

In this paper, we present our research on proposing and building a unified environment for 
representation, storage, editing and handling of documents containing mathematical formulas. 
We have proposed a unified space to represent and store the mathematical formula based on the 
standard MathML This is the standard recommended by W3C to use for documents that contain 
mathematical formulas. In particular, this environment enables users easily to perform functions 
such as searching, copying and converting the mathematical formula between different editing 
software programs such as WinWord, LaTex,... This environment has many advantages 
compared with current editing software, and creates prerequisites for building document search 
system via the query containing mathematical formulas.                      
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