
introduction to  
information design



what is design?

what makes design to  
be a good design?



aesthetics+ 
functionality+ 
quality/reliability= 
design 

αισθητική+ 
λειτουργικότητα+ 
ποιότητα/αξιοπιστία= 
design 



aesthetics functionality quality/reliablity



aesthetics functionality quality/reliablity



aesthetics functionality quality/reliablity

data?



aesthetics functionality quality/reliablity





swatch… 

Do they make profit? 
(yes) 
Are they successful?  
(yes) 

Why? 
because they know their target 
audience...and they know them 
well. 

How do they know their 
audience so well? 
Because they know how to 
collect and analyse data! 



Design or Function?
Αισθητική + 
Λειτουργικότητα + 
Αξιοπιστία = 
Design 



David Carson







1919-1933



J.Muller-Brockmann







Functional Typography (1960)





New Functionalism (1980)







information design
τάξη_δομή_κατηγοριοποίηση 

hierarchical structures



it is a visual explanation that helps 
you more easily to understand, find 
or do something. 

it is universally understandable  

it stands alone and is completely 
self-explanatory 

it reveals information that was 
formerly hidden or submerged 

it's visual, and when necessary, 
integrates words and pictures in a 
fluid, dynamic way. 

είναι μια οπτική επεξήγηση που 
μας βοηθά  πιο εύκολα να 
κατανοήσουμε, να εντοπίσουμε ή 
απλά να κάνουμε κάτι. 

είναι κατανοητό για όλους 

είναι αυτόνομο και εντελώς 
αυτονόητο 

αποκαλύπτει πληροφορίες που 
προηγουμένως ήταν κρυμμένες ή 
δεν ήταν "ορατές" 

είναι μια οπτική γλώσσα, και όταν 
είναι απαραίτητο, ενσωματώνει 
λέξεις και εικόνες με ένα ρευστό, 
δυναμικό τρόπο. 

what is  
information design? 



categories of info 
design 

+ 
historical highlights 



χαρτογράφηση (maps)

Αναπαράσταση τόπου και χώρου 

Χαρτογράφηση και τοπογράφηση  
(mapping and spacial structures)



topographic maps



Ebstorfer World Map (1300) 

topography + iconography 





cartography



Johann Ruysch world map (1507-1508) 



case study. 
cartography + infographics 







diagrammatic maps 

getting from one place 
to the other 



London Underground Map (1949) 

Henry Beck’s 
diagrammatic map







when reality is radically 
schematized, the link with 
that same reality is quickly 
lost
όταν η πραγματικότητα 
απεικονίζεται ριζικά, η 
σχέση με την ίδια την 
πραγματικότητα χάνεται 
γρήγορα



contemporary applications 

+ 
central southampton. 







mapping of non 
physical space 









spacial data 

visualising data based on a map



Fernanda Viegas and 
Martin Wattenberg, U.S. 

Wind Map on a given date(2012) 



iconography (pictograms) 

είναι μια απλοποιημένη 
εικονογραφική 
αναπαράσταση που μας 
βοηθά πιο εύκολα να 
κατανοήσουμε ένα φυσικό 
αντικείμενο, μια κατάσταση 
ή μια έννοια 



universalists 

η οπτική επικοινωνία, 
χωρίς την χρήση των 
λέξεων θα μπορούσε να 
γίνει μια παγκόσμια 
βοηθητική γλώσσα.





International System of Typographic Education (1930)/ 
2000 symbols of visual dictionary/  
international language/ 

Otto Neurath (1882-1945) 
ISOTYPE METHOD 



Neurath:  

well-known political 
economist at the time.  
He studied mathematics in 
Vienna and gained his Ph.D. 
in the department of 
Political Science and 
Statistics at the University 
of Berlin.



Neurath: 

it is better to remember 
simplified pictures rather 
than to forget accurate 
figures







Gerd Artnz Graphic Designer : 
The Visual Legacy of 4,000 
Symbols (1900-1988)
A politically engaged Modernist German graphic designer who 
collaborated with Neurath on the invention of Isotype.





Schiphol Airport (1993) 

εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι / 
σύμβολα / 

The beginning of singage + wayfinding (σήμανση) 
κατεύθυνση και πλοήγηση









contemporary applications 
in wayfinding & signage



Student House designed by MISION (Swiss)











Open Ateliers 
design by Lust

Open Ateliers is an event where the public can visit the studios of the artists.  
The project was done because of the complex nature of the building and also because 
there was a complain from the previous years bad navigation of the public









σχεδιασμός πληροφορίας και 
εικονογράφηση 
hybrid of diagrams and hyper-realistic illustrations  
(manuals + instructional + educational infographics)





Ernst Haeckel‘s Evolution of 
Man (1903) comparison of the 
evolution between the 
“Australian Negro” skull and 
the “Mediterranean” skull

Leonardo Da Vinci, 
Drawings of water lifting 
devices (1480)



Hybrid of diagram and hyper-
realistic illustration about the uses of 
cut timber, in "The secret of the 
Forest", 1970



Global Wealth Pyramid 

This information graphic was 
shown in the annual Credit Suisse 
Global Wealth Report 2011. The 
number of wealthy people at the 
top of the pyramid equals about 
one percent of the global 
population. The poorest people of 
the global population are the 
basement. These people have 
less then 10.000$ a year to live 
for. 



data visualisation 
(οπτικοποίηση δεδομένων)
σύγκριση / στατιστική και ανάλυση δεδομένων / 
οπτικοποίηση πολλαπλών μεταβλητών / 



William Playfair 
Graph depicting imports & exports between 
Denmark and Norway (1780) - How do they 
compare in favor of England 



Ο Σκοτσέζος, οικονομικός 
συντάκτης και μηχανικός 
δημιούργησε τέσσερις τύπους 
γραφικών charts που 
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα:  

line graphs, bar charts, pie 
charts, circle graphs.



Florence Nightingale  
(1820-1910)

Polar Graph during  
Crimean War  

(1854-55) 

Οι μπλε περιοχές 
αντιπροσωπεύουν τους θανάτους 
από τις ασθένειες, οι κόκκινες 
περιοχές αντιπροσωπεύουν τους 
θανάτους από πληγές και οι 
μαύρες από άλλες συνέπιες. 



Ζούμε στην εποχή που κάθε μέρα, 
κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο 
βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες 
και δεδομένα μέσω διαδικτύου, 
τηλεόρασης, και μέσω κινητών 
τηλεφώνων.  

Ο κόσμος, καθώς επίσης και οι 
πληροφορίες που έρχονται εις 
γνώση μας, έχουν γίνει περίπλοκες.  

Οι απλές γραφικές παραστάσεις και 
τα διαγράμματα είναι πολύ 
απλοποιημένα για να μπορούν να 
αποτυπώσουν οπτικά αυτήν την 
περιπλοκότητα.



alternative 
contemporary applications 

master you content and form will 
rise to meet you!









hidden patterns 

δίνοντας σχήμα στα ακατέργαστα 
δεδομένα, μπορούμε να 
ανακαλύψουμε κρυμμένα μοτίβα, 
μοτίβα τα οποία μπορούν να 
αποκαλύψουν κάποιο μήνυμα στο 
κοινό. Η πληροφορία δεν έχει 
υπόσταση ή σχήμα, αλλά εναπόκειται 
στο σχεδιαστή, να δώσει σχήμα και 
νόημα στην πληροφορία.



America’s Most Popular 
Birthdays 

The days of the year, ranked by 
the number of babies born on 
each day in the USA 

Matt Stiles, Data Journalist 





types of 
data visualization 

temporal, tree, graphs, multi-
variable, territorial



visual applications of 
data visualization 



infographics 
a blend of data-visualisation and graphic design 



what is  
infographics? 

η γραφιστική σύνθεση της 
οπτικοποιησης δεδομένων, της 
εικόνας, τυπογραφίας και άλλων 
γραφικών στοιχειών.   

telling a story through  
information 



The electronic waste 

Μια ανάλυση των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων, η οποία αποκαλύπτει 
τις τρομακτικές αλήθειες για τη 

σχέση μεταξύ της κατανάλωσης και 
των αποβλήτων. 



The electronic waste 

Μια ανάλυση των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων, η οποία αποκαλύπτει τις 
τρομακτικές αλήθειες για τη σχέση 
μεταξύ της κατανάλωσης και των 
αποβλήτων. 













Digital data visualisation  
(realtime/network/interactive)  

• προγραμματισμός 
• αυτόματος σχεδιασμός σε πραγματικό χρόνο  
• τυχαίες μορφές  
• ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές 
• ψηφιακή σηματοδότηση και ψηφιακά διαγράμματα 
• εφαρμογές σε smartphones  
• εφαρμογές σε πραγματικό χώρο 

CNN ecosphere project [+] 

http://www.youtube.com/watch?v=-n0RAKoR3eo


motion infographics 

ex. 
The Solar System [+] 

http://www.youtube.com/watch?v=KsF_hdjWJjo


more experimentation 

three dimensional 
infovisualisation in real 
physical space 





categories of  
info design 

*data visualisation >static, realtime, interactive 
*mapping > topography, cartography, cartography of networks 
*infographics >static, realtime, interactive 
*signage + wayfinding 
*iconography 
*motion infographics 



it is a visual explanation that helps 
you more easily to understand, find 
or do something. 

it is universally understandable  

it stands alone and is completely 
self-explanatory 

it reveals information that was 
formerly hidden or submerged 

it's visual, and when necessary, 
integrates words and pictures in a 
fluid, dynamic way. 

είναι μια οπτική επεξήγηση που 
μας βοηθά  πιο εύκολα να 
κατανοήσουμε, να εντοπίσουμε ή 
απλά να κάνουμε κάτι. 

είναι κατανοητό για όλους 

είναι αυτόνομο και εντελώς 
αυτονόητο 

αποκαλύπτει πληροφορίες που 
προηγουμένως ήταν κρυμμένες ή 
δεν ήταν "ορατές" 

είναι μια οπτική γλώσσα, και όταν 
είναι απαραίτητο, ενσωματώνει 
λέξεις και εικόνες με ένα ρευστό, 
δυναμικό τρόπο. 

so...what is  
information design? 



it is a visual explanation that helps 
you more easily to understand, find 
or do something. 

it is universally understandable  

it stands alone and is completely 
self-explanatory 

it reveals information that was 
formerly hidden or submerged 

it's visual, and when necessary, 
integrates words and pictures in a 
fluid, dynamic way. 

είναι μια οπτική επεξήγηση που 
μας βοηθά  πιο εύκολα να 
κατανοήσουμε, να εντοπίσουμε ή 
απλά να κάνουμε κάτι. 

είναι κατανοητό για όλους 

είναι αυτόνομο και εντελώς 
αυτονόητο 

αποκαλύπτει πληροφορίες που 
προηγουμένως ήταν κρυμμένες ή 
δεν ήταν "ορατές" 

είναι μια οπτική γλώσσα, και όταν 
είναι απαραίτητο, ενσωματώνει 
λέξεις και εικόνες με ένα ρευστό, 
δυναμικό τρόπο. 

Thank You 


