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υλοποιήσει πολλές εμπορικές εφαρμογές για τα Android, iPhone, BREW, Blackberry, J2ME, Palm 
και Windows Mobile, αλλά και apps που χρησιμοποιούνται σε εκατομμύρια τηλέφωνα σ' όλο 
τον κόσμο. Ο Shane έχει ασχοληθεί σε βάθος με τη βιομηχανία των κινητών τηλεφώνων και έχει 
αναλύσει πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών κινητών τηλεφώνων στα τεχνικά ιστολόγιά του 
(είναι αρκετά γνωστός στη μπλογκόσφαιρα). Ο Shane έχει πάρει το πτυχίο του στην Επιστήμη 
των υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. 
Ο Shane, ο οποίος ομολογεί τη λατρεία, που τρέφει για τα προϊόντα της τεχνολογίας, έχει 

πάντα το τελευταίο τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη καινούρια φορητή 
συσκευή. Συχνά χασομερά με τις τελευταίες τεχνολογίες, όπως τις υπηρεσίες cloud και τις 
πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων, αλλά και άλλες συναρπαστικές τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες 
ενεργοποιούν το δημιουργικό κομμάτι του εγκεφάλου του. Απολαμβάνει επίσης τα ταξίδια σε όλο 
τον κόσμο με την ενθουσιώδη σύζυγό του, ακόμα κι αν τον ανάγκασε να κολυμπήσει με τεράστιους 
λευκούς καρχαρίες και σχεδόν να φαγωθεί από ένα λιοντάρι στην Κένυα. Παραδέχεται ότι πρέπει 
να πάρει μαζί του δύο τηλέφωνα όταν πάει για ορειβασία — ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάλυψη 
δικτύου — ότι κρυφογελούσε και άρπαξε το τηλέφωνό του Android για να φωτογραφήσει τη 
Laurie όταν είχε κολλήσει τη γλώσσα της σε εκείνο το παγόβουνο στην Ισλανδία και ότι πιστεύει 
ακράδαντα ότι θα έπρεπε να γράψει την αυτοβιογραφία του.
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