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Phishing
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• Ενέργεια εξαπάτησης χρηστών του διαδικτύου

• Ο attacker υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα (π.χ. Τράπεζα)

• Εκμεταλλεύεται την άγνοια των χρηστών

• Σκοπός: απόκτηση προσωπικών δεδομένων των 

χρηστών (ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία και κωδικοί)



Background
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Certificate:
• Ηλεκτρονικό document: αποδεικνύει 

την ιδιοκτησία ενός public key

• Χρησιμοποιεί ένα digital signature για 

να συνδέσει ένα public key με ένα 

identity

• Authentication, Confidentiality, Integrity

Certificate Authority (CA):
• Οντότητα που εκδίδει certificates

• Βεβαιώνει ότι ένα public key ανήκει 

σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα

• Not signed certificates 
/self-signed certificates?



Background
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HTTPS:
• "HTTPS" αντί "HTTP" ως prefix στο 

URL

• Υποδεικνύει ότι το HTTP 

αποστέλλεται μέσω SSL/TLS

SSL & TLS
• Cryptographic Protocols

• Authentication: Ο server διαθέτει 

certificate που έγινε signed από 

αξιόπιστο certificate authority

• Secure Communication: Επιτρέπει 

στον client και τον server να 

συμφωνήσουν έναν αλγόριθμο 

κρυπτογράφησης



Basics

• Why phishing works?

Research Problem: 

• 2 εκατομμύρια χρήστες έδωσαν πληροφορίες σε πλαστές ιστοσελίδες!

• Απώλειες 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις αμερικανικές τράπεζες και τους 
εκδότες καρτών! (2003)

Impact:

• Αραιή βιβλιογραφία

• Μελέτες σχετικά με τα phishing emails

Challenges: 

6



Analysis of a Phishing Database

• Anti Phishing Working Group:

oPhishing Document, με τις επιθέσεις phishing από το Σεπτέμβριο του 2003

• Cognitive Walkthrough:

o200 αρχεία

oΑξιολόγηση βημάτων μιας εργασίας

o Σκοπός: αποκάλυψη αναντιστοιχιών μεταξύ του τρόπου που χρήστες 
σκέφτονται για μια εργασία και του τρόπου που ο interface designer 
σκέφτεται για την εργασία
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Attackers’ Strategies
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Lack of Knowledge Visual Deception Bounded Attention

a) Lack of computer system 
knowledge

b) Lack of knowledge of security and 
security indicators

a) Visually deceptive text

b) Images masking underlying text

c) Images mimicking windows

d) Windows masking underlying 
windows 

e) Deceptive look and feel 

a) Lack of attention to security 
indicators 

b) Lack of attention to the absence of 
security indicators 



Lack of Knowledge

Εκμετάλλευση έλλειψης 
γνώσης των χρηστών

Domain Names

www.ebay-members-
security.com

www.ebay.com
9

Μη κατανόηση των 
security indicators

Padlock:

Certificates

a) Lack of computer system knowledge b) Lack of knowledge of security and security indicators



Visual Deception
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a) Visually deceptive text

• Π.χ. www.paypai.com ή www.paypa1.com 

b) Images masking underlying text 

• Χρήση εικόνας ενός νόμιμου hyperlink.

• Η ίδια η εικόνα είναι ένα hyperlink που οδηγεί σε πλαστό ιστότοπο

c) Images mimicking windows

• Χρήση εικόνων που μιμούνται browser windows ή dialog windows.



Visual Deception
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d) Windows masking underlying windows 

• Τοποθέτηση ενός παράνομου browser window πάνω ή δίπλα από ένα 
νόμιμο window

• Ίδια εμφάνιση και αίσθηση

e) Deceptive look and feel 

• Στενή μίμηση του νόμιμου ιστότοπου

• Τέλεια αντιγραφή λογότυπων & εικόνων



Bounded Attention
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Οι χρήστες είναι 
συγκεντρωμένοι στις 
εργασίες τους

Δεν παρατηρούν τους 
security indicators.

Δεν διαβάζουν warning 
messages

Οι χρήστες δεν παρατηρούν την απουσία των 
security indicators

a) Lack of attention to security indicators b) Lack of attention to the absence 
of security indicators 



STUDY: 
DISTINGUISHING 

LEGITIMATE 
WEBSITES 

• 22 συμμετέχοντες

• Σενάριο: «Φανταστείτε ότι λαμβάνετε ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ζητά να κάνετε κλικ 
σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. Φανταστείτε 
ότι αποφασίζετε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο για να 
δείτε αν πρόκειται για νόμιμο ιστότοπο ή για πλαστό»

• 20 Ιστοσελίδες 

• 7 νόμιμες

• 9 πλαστές από το «Αρχείο Phishing» του APWG

• 3 πλαστές κατασκευασμένες από τους ερευνητές

• 1  με self-signed SSL certificate
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Results
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• Score = άθροισμα του αριθμού των σωστά προσδιορισμένων νόμιμων και πλαστών ιστότοπων 

• Καμία σχέση μεταξύ βαθμολογίας και φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου ή εμπειρίας

• 5 Τύποι Συμμετεχόντων

Security 
indicators in 

website 
content only

1

Content and 
domain name 

only

2

Content and 
address, plus 

HTTPS

3

All of the 
above, plus 

padlock icon

4

All of above, 
plus 

certificates
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Results - Τύποι Συμμετεχόντων
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• 23% των συμμετεχόντων

• Μόνο περιεχόμενο της σελίδας (logos, 
layout, design, links, εικόνες, ακρίβεια 
γλώσσας & πληροφοριών)

• Χαμηλότερες βαθμολογίες

Security indicators 
in website content 

only

1

Content and 
domain name 

only

2

• 36% των συμμετεχόντων

• Περιεχόμενο & address bar

• Διέκριναν τα address bars που 
περιείχαν IP numbers αντί domain 
names



Results - Τύποι Συμμετεχόντων
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• 9% των συμμετεχόντων

• Όλα τα προηγούμενα & 
certificate

Content and 
address, plus 

HTTPS

3

All of the 
above, plus 

padlock icon

4

All of above, 
plus 

certificates

5

• 24% των συμμετεχόντων

• Όλα τα προηγούμενα &
padlock icon

• 9% των συμμετεχόντων

• Όλα τα προηγούμενα & 
HTTPS στο address bar



Results - Τύποι 
Συμμετεχόντων
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Results 
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• Το 90,9% λανθασμένα έκριναν ότι είναι νόμιμος ιστότοπος

• «χαριτωμένος» σχεδιασμός, λεπτομέρεια, ζητά λίγες 
πληροφορίες

• Link με συμβουλές για προστασία από επιθέσεις phishing

• Link σε ιστοσελίδα που φιλοξενείται το SSL certificate του 
www.bankofthewest.com

• www.bankofthevvest.com



Support for 
Hypotheses 
and Addition 
of New Ones 
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Επαλήθευση 2 τύπων υποθέσεων

• Lack of Knowledge

• Visual Deception

Μη επαλήθευση Bounded Attention

Προσθήκη νέων ζητημάτων

• Lack of knowledge of web fraud 

• Erroneous security knowledge



Conclusions

• Phishing Works!

• Security indicators μη κατανοητά

• Οι security interface designers πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οτιδήποτε 
τοποθετείται έξω από την εστίαση του χρήστη μπορεί να αγνοηθεί εντελώς.

• Οι νόμιμοι ιστότοποι κρίνονται ως πλαστοί
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The Password Reset MitM Attack 

• Authors:

➢Nethanel Gelernter

➢Senia Kalma, Bar Magnezi, Hen Porcilan

• 2017
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Password 
Reset MitM 

Attack 
(PRMitM)
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Εκμετάλλευση της ομοιότητας των διαδικασιών 
εγγραφής και επαναφοράς κωδικού

O attacker ξεκινά ένα password reset process σε 
ένα λογαριασμό του θύματος

Χρειάζεται προσωπικές πληροφορίες του θύματος

Ταυτόχρονα ο user/θύμα ξεκινά μία διαδικασία 
εγγραφής στον ιστότοπο του attacker

Ο attacker προωθεί κάθε challenge του password 
reset process στο θύμα μέσω της διαδικασίας 
εγγραφής



Password Reset MitM Attack (PRMitM)
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Basics

• Μελέτη της επίθεσης PRmitM & διάφορων παραλλαγών της

• Παράθεση λύσεων και προτάσεων

Research Problem: 

• Πολλά accounts σε διάφορα sites

• Ανάγκη για Password Reset Processes

Impact:

• Ανάγκη για πολλούς συμμετέχοντες

Challenges: 
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Personal Details in Unknown Websites
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Υπόθεση: 

• Οι χρήστες θα συμφωνήσουν να εγγραφούν ή να τους σταλεί ένα one-time code στο τηλέφωνό για να απολαύσουν 
υπηρεσίες στο διαδίκτυο

Έλεγχος Υπόθεσης:

• Ανώνυμη Έρευνα 138 συμμετεχόντων

Έρευνα: 

• “Θα συμφωνούσατε είτε να εγγραφείτε σε έναν ιστότοπο είτε να αποδείξετε ότι είστε άνθρωποι χρησιμοποιώντας το 
τηλέφωνό σας ή και τις δύο επιλογές, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κοινές διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως δωρεάν 
λήψη αρχείων;”

Αποτελέσματα:

• 60,9% και τις δύο επιλογές

• 27,5% θα συμφωνούσε μόνο να εγγραφεί

• 7,2% μόνο χρήση τηλεφώνου

• 6 άτομα, κανένα από τα 2



Attacker’s Challenges
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• Αποτρέπει τον attacker να επαναφέρει κωδικούς πρόσβασης 
αυτόματαCAPTCHA Challenge: 

• Προσωπικές ερωτήσεις για την αναγνώρισή του χρήστηSecurity Question:

• Αποστολή κωδικού στο τηλέφωνο του χρήστη μέσω SMS ή 
τηλεφωνικής κλίσης

Code to the Mobile 
Phone: 

• Αποστολή link, για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, 
στο email του χρήστη

• Η επίθεση PRmitM δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
Reset Link to the Email:



Challenges in Popular Websites 
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Experiment 1 - PRMitM with Security Question
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Correctness of security question’s answer

Συμμετέχοντες: 52 εθελοντές φοιτητές 

Πειραματική διαδικασία: Εγγραφή σε ιστότοπο (διεύθυνση 
email, security question: πατρικό όνομα της μητέρας σας)

Αποτελέσματα: 76,9% απάντησαν σωστά



Limitations of 
Password Reset 

Using SMS

• Περιορισμός SMS 160 χαρακτήρες 

• Περιεχόμενο SMS: sending website, explanation about the 
code’s meaning (password reset), a warning to avoid 
disclosing the code to anyone else

Unclear message

• Άγνωστοι αριθμοί τηλεφώνου

• Δεν αναγράφεται το όνομα του αποστολέα

Sender identity

• Χρήση κωδικού για περιορισμένο χρονικό διάστημα

• Η επίθεση PRmitM χρειάζεται όσο το δυνατό περισσότερο 
χρόνο

Token validity period

• Αποστολή μηνύματος όχι στην υποστηριζόμενη γλώσσα 
του χρήστη

• Χρήστης αναγνωρίζει μόνο τον κωδικό, όχι το μήνυμα

Language compatibility

29



Websites Survey
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Experiment 2 – Password Reset Using SMS
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Effectiveness of PRMitM attack on Facebook users using SMS and comparison 
between Facebook’s SMS and more detailed SMS

Συμμετέχοντες: 88 εθελοντές φοιτητές                                                
(χωρισμένοι σε Facebook SMS group, detailed SMS group) 

Πειραματική διαδικασία: πρόσκληση σε πείραμα δεξιοτήτων μνήμης (ελευθερία 
για διακοπή πειράματος), ταυτοποίηση με την χρήση αριθμού τηλεφώνου

Συνέντευξη: 

Αναφορά στο ότι μερικοί συμμετέχοντες χειραγωγήθηκαν

Υπονοούμενα για τον πραγματικό σκοπό του πειράματος

Αναφορά στο ότι προσπάθησαν να καταλάβουν το λογαριασμό του Facebook



Experiment 2 – Password Reset Using SMS
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Αποτελέσματα: 
• Επιτυχία επίθεσης: 90,5% Facebook SMS group, 79,5% detailed SMS group
• 4 συμμετέχοντες σταμάτησαν το πείραμα
• Πολλοί χρήστες απλώς αναζήτησαν τον κωδικό χωρίς να διαβάσουν το κείμενο
• Υποδείξεις βοήθησαν τους συμμετέχοντες να καταλάβουν τι συνέβη



SMS code vs 
Phone Call

• SMS δυνατότητα ένδειξης αποστολέα

• Phone Calls μη αναγνωρισμένος αριθμός

Sender identifier

• SMS περιορισμένο ως προς το μήκος

• Phone Calls μεγαλύτερη διάρκεια 

Length of message

• SMS δεν απαιτεί συγκέντρωση

• Phone Calls απαιτεί περισσότερη προσοχή

User attention

• SMS δεν απαιτεί κατανόηση της γλώσσας

• Phone Calls απαιτεί κατανόηση της γλώσσας

Language issues

• SMS δύσκολο να υπάρχει αλληλεπίδραση με τα μηνύματα

• Phone Calls κατάλληλες για περιέχουν αλληλεπίδραση, 
π.χ. πληκτρολογώντας ψηφία

Interactivity
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Experiment 3 - PRMitM on Google Phone Calls
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Effectiveness of PRMitM attack on Google 
users using phone calls

Συμμετέχοντες: 68 εθελοντές φοιτητές                                    
(39 Αγγλικά, 29 ευάλωτες γλώσσες)

Πειραματική διαδικασία: Ίδια με το 
πείραμα 2

Αποτελέσματα: 59% δέχθηκαν επίθεση



Password Reset in Mobile Messaging Applications
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• Ευάλωτα SMS & Phone Calls

• Password Reset Process χρησιμοποιώντας Application Message στο οποίο ο attacker δεν έχει πρόσβαση



Defences
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Good Security Questions: 

• Eρωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης σε αυτόν τον ιστότοπο 

• π.χ. Common Contacts

Secure Password Reset Using SMS: 

• Link-Via-SMS (LVS) Password Reset

• Link που παραπέμπει τον χρήστη σε μια διαδραστική σελίδα

• Δυσκολεύει την επίθεση PRmitM

• EXPERIMENT 4: Effectiveness of LVS against PRMitM attack on Facebook users

➢Πειραματική διαδικασία: Ίδια με το πείραμα 2

➢Συμμετέχοντες: 46 εθελοντές φοιτητές

➢Αποτελέσματα: Όλοι σταμάτησαν την επίθεση



Defences
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Secure Password Reset Using Phone Call: 

• Μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει τον αποστολέα, τη σημασία του κωδικού και μια προειδοποίηση για κακή 
χρήση 

• Κλήση πρέπει να κάνει τον χρήστη να ακούσει και να κατανοήσει το μήνυμα.

• EXPERIMENT 5: Effectiveness of detailed and interactive phone call against PRMitM attacks

• Πειραματική διαδικασία: Ίδια με το πείραμα 3

• Συμμετέχοντες: 45 εθελοντές φοιτητές

• Αποτελέσματα: Όλοι σταμάτησαν την επίθεση



Defences
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Notifications:

• Ειδοποίηση με SMS & με email μετά από αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Alternative Countermeasures:
• Χρήση εφαρμογών εγκατεστημένες στο τηλέφωνο του χρήστη

• Εναλλακτική μέθοδος βασισμένη σε λογαριασμούς φίλων



General Guidelines

1. Τα μηνύματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνουν τον ιστότοπο αποστολής, σαφή εξήγηση σχετικά με το νόημα 
του κωδικού και μια προειδοποίηση για αποφυγή παροχής αυτού του κωδικού σε οποιοδήποτε άτομο.

2. Χρησιμοποιήστε τηλεφωνικές κλήσεις όπως αυτές στο πείραμα 5.

3. Για κάθε υποστηριζόμενη γλώσσα, τα μηνύματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης πρέπει να αποστέλλονται σε αυτήν τη γλώσσα.

4. Δοκιμάστε τη διαδικασία επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας για κάθε υποστηριζόμενη γλώσσα ξεχωριστά.

5. Ειδοποιήστε τον χρήστη όταν αποστέλλεται αίτημα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, τόσο στο email όσο και στο τηλέφωνο. 

6. Ο σύνδεσμος ή ο κωδικός που αποστέλλεται για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να ισχύει μόνο για σύντομο χρονικό
διάστημα.

7. Εάν υπάρχουν διάφοροι τρόποι επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης για έναν χρήστη, απενεργοποιήστε αυτόματα τους λιγότερο 
ασφαλείς. 

8. Απαιτήστε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον χρήστη πριν στείλετε το μήνυμα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.

9. Αποφύγετε τη χρήση Security Questions.
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Phishing vs PRmitM
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Phishing : PRmitM:

Attacking Page: δεν υποδύεται νόμιμο ιστότοπο 

Η επίθεση μπορεί να ξεκινήσει φυσικά από κάθε 
ιστότοπο

Εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών (π.χ. αριθμό 
τηλεφώνου)

What is being exploited?

>> Σφάλματα στο σχεδιασμό του Password 
Reset Process!

Attacking Page: υποδύεται νόμιμο ιστότοπο 

Ανάγκη για δημιουργία πλαστών ιστοσελίδων 

Εξαπάτηση θύματος για εισαγωγή credentials

What is being exploited?

>> Ο ίδιος ο χρήστης!



Any Questions?


