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Tóm tắt: 
 

Bài báo đề xuất hai lược đồ chữ ký số tập thể có phân biệt trách nhiệm với cấu trúc tuần tự dựa 
trên bài toán Logarit rời rạc và bài toán khai căn. Các lược đồ đề xuất có hiệu quả cao, giảm chi 
phí tính toán, chi phí trao đổi dữ liệu và dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Hơn nữa, các lược đồ 
đề xuất an toàn với các dạng tấn công dựa trên tính khó giải của hai bài toán khó và cung cấp 
chứng cứ tin cậy về quá trình ký. Sự khác nhau của lược đồ chúng tôi đề xuất với lược đồ của 
Hwang là ở phương pháp trao đổi dữ liệu trong quá trình sinh chữ ký. So sánh cho thấy các lược 
đồ mới cho phép giảm tính toán và chi phí trao đổi dữ liệu, thích hợp với các ứng dụng thực tế.  
 

         Từ khóa: Chữ ký số; Logarit rời rạc; Bài toán khai căn; Chữ ký số tập thể; Tấn công giả 
mạo; Schnorr. 
 

Abstract: 
 

This paper proposes two sequential multi-signature schemes with distinguished signing 
authorities based on discrete logarithm problem and modulo root problem. The proposed 
schemes have high efficiency in terms of small computation, communication costs and easy 
application. In addition, the proposed schemes are secure with known attack types because it is 
hard to solve these hard problems and provide internal integrity of multi-signature generation 
process. The difference between our schemes and Hwang et al.'s scheme is the method of data 
exchange during the multi-signature generation process. Comparisons show that the new 
schemes allow reducing computation and communication costs, so they can be used widely in 
practice.  
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