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Phishing Report 

Why Phishing Works (2006) 

Phishing: είναι μια από τις πιο δημοφιλής ενέργειες εξαπάτησης χρηστών του διαδικτύου, κατά την 

οποία ο attacker υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα (π.χ. τράπεζα, PayPal), και προσπαθεί να 

αντιγράψει έναν ιστότοπο ώστε να ξεγελάσει τον χρήστη και να εισάγει κάποια προσωπικά 

δεδομένα του. 

Certificate: είναι ένα ηλεκτρονικό document που χρησιμοποιείται για να αποδείξει την ιδιοκτησία 

ενός public key. Χρησιμοποιεί ένα digital signature για να συνδέσει ένα public key με ένα identity. 

Προσφέρει Authentication, δηλαδή οι οντότητες με τα οποία επικοινωνούμε είναι πραγματικά αυτά 

που λένε και Non-Repudiation, δηλαδή μία οντότητα δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έστειλε κάποιο 

μήνυμα. (Αν ο browser συναντήσει ένα self-signed certificate ή ένα certificate που δεν έγινε signed 

από αξιόπιστο certificate authority, προειδοποιεί τον χρήστη και τον αφήνει να αποφασίσει εάν θα 

αποδεχτεί το certificate.) 

Certificate Authority (CA): είναι μια οντότητα που εκδίδει certificates και βεβαιώνει ότι ένα public 

key ανήκει σε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. 

HTTPS: υποδεικνύει ότι το HTTP αποστέλλεται μέσω SSL/TLS. 

SSL/TLS: cryptographic protocol που χρησιμοποιείται για να παρέχει authentication (server διαθέτει 

certificate που έγινε signed από αξιόπιστο CA) και secure communication (client & server 

συμφωνούν σε έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης) μέσω του Διαδικτύου. 

 

Research Problem: Ποιες στρατηγικές της επίθεσης phishing λειτουργούν και γιατί. 

Impact: 2 εκατομμύρια χρήστες έδωσαν πληροφορίες σε πλαστές ιστοσελίδες με αποτέλεσμα 

απώλειες 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Challenges: Αραιή βιβλιογραφία (μελέτες σχετικά μόνο με τα phishing emails) 

 

Anti-Phishing Working Group: έχει ένα Phishing Document, με τις επιθέσεις phishing από το 

Σεπτέμβριο του 2003 

Cognitive Walkthrough: σε 200 αρχεία αξιολόγησαν τα βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση 

μιας εργασίας και επιχείρησαν να αποκαλύψουν αναντιστοιχίες μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι 

χρήστες σκέφτονται για μια εργασία και του τρόπου με τον οποίο ο interface designer σκέφτεται 

για την εργασία. Έκαναν υποθέσεις σχετικά με το ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούνται από τους 

attackers. 

Attackers’ Strategies:  

1. Lack of Knowledge 

a. Lack of computer system knowledge: 

Εκμετάλλευση έλλειψης γνώσης των χρηστών (π.χ. ορισμένοι χρήστες δεν 

κατανοούν τη σημασία ή τη σύνταξη των domain names) 
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b. Lack of knowledge of security and security indicators: 

Μη κατανόηση των security indicators (π.χ. ορισμένοι χρήστες δεν γνωρίζουν 

ότι ένα closed padlock icon στο browser υποδεικνύει ότι η σελίδα παραδόθηκε 

με ασφάλεια από SSL και μπορεί να ξεγελαστούν από την τοποθέτησή του 

στο body της σελίδας αντί στο address bar. Επίσης, οι περισσότεροι χρήστες 

δεν γνωρίζουν πώς να ελέγχουν τα certificates SSL στο browser. 

 

2. Visual Deception 

a. Visually deceptive text: 

Παραπλάνηση από τη σύνταξη ενός domain name όπου οι attackers 

αντικαθιστούν γράμματα που μπορεί να περάσουν απαρατήρητα. 

b. Images masking underlying text: 

Χρήση μίας εικόνα ενός νόμιμου hyperlink, όπου η ίδια η εικόνα χρησιμεύει 

ως hyperlink σε έναν διαφορετικό, πλαστό ιστότοπο. 

c. Images mimicking windows: 

Χρήση εικόνων που μιμούνται browser windows ή dialog windows. 

d. Windows masking underlying windows: 

Τοποθέτηση ενός παράνομου browser window πάνω ή δίπλα από ένα νόμιμο 

window, τα οποία έχουν ίδια εμφάνιση και αίσθηση. 

e. Deceptive look and feel: 

Υπάρχει στενή μίμηση του νόμιμου ιστότοπου και τέλεια αντιγραφή 

λογότυπων και εικόνων. 

 

3. Bounded Attention 

a. Lack of attention to security indicators: 

Οι χρήστες δεν παρατηρούν τους security indicators και δεν διαβάζουν 

warning messages. 

b. Lack of attention to the absence of security indicators: 

Οι χρήστες δεν παρατηρούν την απουσία των security indicators. 
 

Study - Distinguishing Legitimate Websites: 

Για να ελέγξουν τις θεωρίες τους οι ερευνητές προχώρησαν σε μία μελέτη όπου χρησιμοποίησαν 22 

συμμετέχοντες, περίπου μισούς άντρες μισές γυναίκες, από διάφορες ηλικίες, διαφορετικό 

μορφωτικό επίπεδο, διαφορετικές γνώσεις για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που όμως 

χρησιμοποιούσαν τακτικά το διαδίκτυο. 

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"» 

Πειραματική Διαδικασία: Παρουσίασαν στους συμμετέχοντες 20 ιστοσελίδες, τις πρώτες 19 με 

τυχαία σειρά. Οι 7 ήταν νόμιμες ιστοσελίδες, οι 9 ήταν αντιπροσωπευτικοί phishing ιστότοποι που 

δείχνουν ένα από τα strategies που είδαμε πριν και οι 3 ήταν ιστότοποι phishing κατασκευασμένοι 

από τους ερευνητές. Ο 20ος  ιστότοπος απαιτούσε από τους χρήστες να αποδεχτούν ένα self-signed 

SSL certificate. Καθώς προβαλλόταν κάθε ιστότοπος, ζητήθηκε από τον συμμετέχοντα να πει εάν ο 

ιστότοπος ήταν νόμιμος ή όχι, να δηλώσει την εμπιστοσύνη του στην αξιολόγησή του (σε κλίμακα 1-

5) και το σκεπτικό του.  

Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκε καμία σχέση μεταξύ βαθμολογίας και φύλου, ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου ή εμπειρίας. Οπότε προχώρησαν σε διαχωρισμό των συμμετεχόντων σε 5 τύπους. 
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5 Τύποι Συμμετεχόντων:  

1. Security indicators in website content only (23%): Χρησιμοποίησαν μόνο το 

περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας για να καθορίσουν τη νομιμότητα (logos, layout, 

graphic design, links, εικόνες, γλώσσα, ακρίβεια πληροφοριών. Πήραν τις 

χαμηλότερες βαθμολογίες. 

2. Content and domain name only (36%): Χρησιμοποίησαν τη γραμμή διευθύνσεων για 

να κάνουν κρίσεις εκτός από τους παράγοντες περιεχομένου. 

3. Content and address, plus HTTPS (9%): Χρησιμοποίησαν τους παραπάνω 

παράγοντες αλλά βασίστηκαν επίσης στην παρουσία του "HTTPS" στο address bar, 

4. All of the above, plus padlock icon (23%): Βασίστηκαν σε όλους τους παραπάνω 

παράγοντες, αλλά αναζήτησαν επίσης ένα padlock icon στον browser. 

5. All of above, plus certificates (9%): Βασίστηκαν σε όλους τους παραπάνω 

παράγοντες και έλεγξαν επίσης το certificate που παρουσιάστηκε στον browser. 
(4 & 5 είχαν καλύτερα αποτελέσματα) 

 

Support for Hypotheses and Addition of New Ones: 

Αυτή η μελέτη επαλήθευσε δύο τύπους υποθέσεων που διατυπώθηκαν κατά την εξέταση των 

phishing sites, το Lack of Knowledge και το Visual Deception. Ο σχεδιασμός της μελέτης αποκλείει τη 

δοκιμή για το Bounded Attention γιατί ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να βρουν τους πλαστούς 

ιστότοπους οπότε ήταν συγκεντρωμένοι σε αυτό το στόχο. 

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ζητήματα που δεν περίμεναν. Ορισμένοι χρήστες δεν γνωρίζουν ότι 

είναι δυνατή η πλαστογράφηση ιστοτόπων (Lack of knowledge of web fraud). Επίσης, ορισμένοι 

χρήστες έχουν λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το ποιες λειτουργίες ιστότοπου υποδηλώνουν 

ασφάλεια (Erroneous security knowledge). 

 

Conclusions: 

Τα security indicators που έχουν σχεδιαστεί για να σηματοδοτούν την αξιοπιστία δεν είναι 

κατανοητά. 

Οι security interface designers πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οτιδήποτε τοποθετείται έξω από την 

εστίαση του χρήστη μπορεί να αγνοηθεί εντελώς. 
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The Password Reset MitM Attack (2017) 

Password Reset MitM Attack (PRMitM): Η επίθεση PRMitM εκμεταλλεύεται την ομοιότητα των 

διαδικασιών εγγραφής και επαναφοράς κωδικού για να ξεκινήσει ένα Password Reset MitM Attack. 

Ο εισβολέας ξεκινά μια διαδικασία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης σε έναν ιστότοπο και προωθεί 

κάθε πρόκληση στο θύμα που είτε επιθυμεί να εγγραφεί στον ιστότοπο του attacker είτε να 

αποκτήσει πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο πόρο από αυτόν. Η διαδικασία που ακολουθείται στην 

συγκεκριμένη επίθεση περιγράφεται από το πιο κάτω σχήμα αναλυτικά. 

 

 

Research Problem: Μελέτη της επίθεσης PRmitM και διάφορων παραλλαγών της και παράθεση 

λύσεων και προτάσεων. 

Impact: Με την αύξηση των διάφορων ιστοσελίδων και την ανάγκη για διαφορετικούς κωδικούς σε 

κάθε site οδήγησε στο γεγονός ότι πολλοί χρήστες τείνουν να ξεχνούν τους κωδικούς πρόσβασής 

τους. Αυτό έχει αυξήσει την ανάγκη για μηχανισμούς επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, κάτι που 

αύξησε επίσης και τις επιθέσεις PRmitM. 

Challenges: Ανάγκη για πολλούς συμμετέχοντες στα πειράματα των ερευνητών. 

 

Attacker’s Challenges:  

• CAPTCHA Challenges: Δεν στοχεύουν στο να εμποδίσουν έναν attacker να επαναφέρει 
τον κωδικό πρόσβασης, αλλά στο να αποτρέψει τον attacker να το κάνει αυτόματα. 

• Security Question: Προσωπικές ερωτήσεις για την αναγνώρισή του χρήστη.  

• Code to the Mobile Phone: Αποστολή κωδικού στο τηλέφωνο του χρήστη μέσω SMS 

ή τηλεφωνικής κλίσης. 

• Reset Link to the Email: Αποστολή link, για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, 

στο email του χρήστη. Για να παρακαμφθεί, ο attacker πρέπει να έχει πρόσβαση στον 

λογαριασμό email του θύματος. Επομένως, η επίθεση PRmitM δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ιστότοπους που επιτρέπουν την επαναφορά κωδικού πρόσβασης μόνο 

με την αποστολή συνδέσμου επαναφοράς στο email. Δυστυχώς, αυτό δεν αποτελεί 

επιλογή για τις υπηρεσίες email εκτός εάν ο χρήστης δώσει μία εναλλακτική 

διεύθυνση email. 
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Limitations of Password Reset Using SMS: 

• Unclear message: Τα μηνύματα πρέπει να περιέχουν 3 βασικές πληροφορίες εκτός τον 

κωδικό πρόσβασης, τον ιστότοπο αποστολής, μία εξήγηση σχετικά με τη σημασία του 

κωδικού (δηλαδή ότι αποστέλλεται για να επαναφέρει τον κωδικό του στην ιστοσελίδα) και 

μια προειδοποίηση για αποφυγή αποκάλυψης του κωδικού σε οποιονδήποτε άλλον. Όμως 

επειδή τοSMS περιορίζεται σε 160 χαρακτήρες τα μηνύματα τις περισσότερες φορές 

δεν περιέχουν αυτές τις πληροφορίες. 

• Sender identity: Τα μηνύματα SMS αποστέλλονται από αριθμούς που δεν είναι γνωστοί 

στους χρήστες, αντί να αναγράφεται το όνομα του website σαν αποστολέας. 

• Token validity period: Όταν δίνεται ένας κωδικός, ο χρήστης μπορεί να τον χρησιμοποιήσει 

μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στην επίθεση PRmitM, αυτή η χρονική 

περίοδος είναι κρίσιμη αφού, ο εισβολέας θα ήθελε να επαναφέρει τους κωδικούς 

πρόσβασης όσο το δυνατόν πιο αργά. 

• Language compatibility: Πολλοί ιστότοποι προσφέρουν υπηρεσίες σε πολλές γλώσσες, αλλά 

ορισμένοι δεν στέλνουν το μήνυμα SMS στην υποστηριζόμενη γλώσσα. Οι χρήστες που δεν 

μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν το κείμενο, αλλά μόνο για να 

αναγνωρίσουν τον κώδικα, εκτίθενται στην επίθεση. 

 
SMS code vs Phone Call: 

• Sender identifier: SMS - δυνατότητα ένδειξης αποστολέα, Phone Calls - μη 

αναγνωρισμένος αριθμός. 

• Length of message: SMS - περιορισμένο ως προς το μήκος, Phone Calls - μεγαλύτερη 

διάρκεια. 

• User attention: SMS - δεν απαιτεί συγκέντρωση, Phone Calls - απαιτεί περισσότερη 

προσοχή. 

• Language issues: SMS - δεν απαιτεί κατανόηση της γλώσσας, Phone Calls - απαιτεί 

κατανόηση της γλώσσας. 

• Interactivity: SMS - δύσκολο να υπάρχει αλληλεπίδραση με τα μηνύματα, Phone 

Calls - κατάλληλες για περιέχουν αλληλεπίδραση, π.χ. πληκτρολογώντας ψηφία. 

 
Password Reset in Mobile Messaging Applications: 

Το ενδιαφέρον με τις κινητές εφαρμογές είναι ότι μπορούν να επαναφέρουν τον κωδικό στέλνοντας 

ένα code μέσω ενός μηνύματος που μπορεί να σταλεί από τις ίδιες τις εφαρμογές. 

 

Experiment 1 - PRMitM with Security Question: 

Πειραματική Διαδικασία: Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο οι χρήστες απαντούν με ορθότητα στα 

security questions. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εγγραφούν σε έναν ιστότοπο 

πληκτρολογώντας τη διεύθυνση email τους και ακολούθως έπρεπε να απαντήσουν σε μια κλασική 

ερώτηση ασφαλείας: Ποιο είναι το πατρικό όνομα της μητέρας σας.  

Αποτελέσματα: Αν και εγγράφηκαν σε έναν ιστότοπο χαμηλής σημασίας, το 76,9% των 

συμμετεχόντων απάντησαν τη σωστή απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας. 

Experiment 2 – Password Reset Using SMS: 

Πειραματική Διαδικασία: Οι ερευνητές σε αυτό το πείραμα ήθελαν να ελέγξουν την 

αποτελεσματικότητα του PRMitM attack στους facebook users και να συγκρίνουν την επίθεση με 
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ένα πιο detailed SMS. Συμμετείχαν 88 εθελοντές φοιτητές που τους χώρισαν σε 2 ομάδες την 

Facebook SMS group και detailed SMS group. Ουσιαστικά τους προσκάλεσαν σε ένα πείραμα 

δεξιοτήτων μνήμης και τους είπαν πως μπορούν να εγκαταλείψουν το πείραμα αν κάτι δεν τους 

αρέσει. Για να ξεκινήσουν το πείραμα έπρεπε να ταυτοποιηθούν μέσω του αριθμού τηλεφώνου 

τους. Κάπως έτσι προσομοίωσαν την επίθεση PRmitM. 

Αποτελέσματα: H επίθεσης είχε επιτυχία 90,5% στο Facebook SMS group και στο 79,5% detailed 

SMS group. Μόνο 4 συμμετέχοντες σταμάτησαν το πείραμα. Τέλος, πολλοί χρήστες απλώς 

αναζήτησαν τον κωδικό χωρίς να διαβάσουν το υπόλοιπο μήνυμα. 

Experiment 3 - PRMitM on Google Phone Calls:  

Πειραματική Διαδικασία: Παρόμοιο με το πείραμα 2 αλλά ελέγχθηκαν τα phone calls που 

χρησιμοποιεί η Google αντί τα SMS στα αγγλικά και άλλες πιο ευάλωτες γλώσσες. 

Αποτελέσματα: 59% δέχθηκαν επίθεση. Όλοι όσοι άκουσαν το τηλεφώνημα σε μία πιο ευάλωτη 

γλώσσα δεν κατάφεραν να σταματήσουν την επίθεση. 

 

Defences: 

• 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: Να γίνεται χρήση του Link-Via-SMS (LVS) 

Password Reset όπου ένα Link παραπέμπει τον χρήστη σε μια διαδραστική σελίδα 

κάτι που δυσκολεύει την επίθεση PRmitM. Ελέγχθηκε με ένα 4ο Πείραμα όπου όλοι 

οι συμμετέχοντες σταμάτησαν την επίθεση. 

• Secure Password Reset Using Phone Call: Το μήνυμα που ακούγεται στο 

τηλεφώνημα πρέπει να περιλαμβάνει τον αποστολέα, τη σημασία του κωδικού και 

μια προειδοποίηση για κακή χρήση. Επίσης, η κλήση πρέπει να κάνει τον χρήστη να 

ακούσει και να κατανοήσει το μήνυμα, χρησιμοποιώντας το Interactivity. Ελέγχθηκε 

με ένα 5ο Πείραμα όπου όλοι οι συμμετέχοντες σταμάτησαν την επίθεση. 

• Notifications: Οι ιστότοποι πρέπει να στέλνουν ειδοποίηση με SMS αλλά και με 

email μετά από μία αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. 

• Alternative Countermeasures: Χρήση εφαρμογών εγκατεστημένες στο τηλέφωνο του 

χρήστη ή χρήση εναλλακτικής μεθόδου βασισμένη σε λογαριασμούς φίλων. 
 

Phishing vs PRmitM: Αν και η επίθεση PRmitM είναι μία πιο εξελιγμένη επίθεση Phishing, έχει 

κάποιες διαφορές σε σχέση με την κλασική επίθεση Phishing. Οι διαφορές φαίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα. 

Phishing PRmitM 

Attacking Page:  υποδύεται νόμιμο ιστότοπο  Attacking Page:  δεν υποδύεται νόμιμο 
ιστότοπο  

Ανάγκη για δημιουργία πλαστών ιστοσελίδων  Η επίθεση μπορεί να ξεκινήσει φυσικά από 
κάθε ιστότοπο 

Εξαπάτηση θύματος για εισαγωγή credentials Εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών (π.χ. 
αριθμό τηλεφώνου) 

What is being exploited? 
>> Ο ίδιος ο χρήστης 

 

What is being exploited? 
>> Σφάλματα στο σχεδιασμό του Password 
       Reset Process! 


