
Zgodovina podjetja Commodore 
 
 
1954 - 1975 
 
Podjetje Commodore Business Machines je leta 1954 v Torontu ustanovil poljski imigrant židovskega 
rodu, preživeli iz Auschwitza, Jack Tramiel, ki je na začetku izdelovalo pisalne stroje in trgovinske 
blagajne. Leta 1962 se preimenuje v Commodore International Limited in začne izdelovati tudi 
elektronske kalkulatorje. Tramiel je v ZDA imigriral leta 1947, kjer se je pridružil vojski in se tam 
naučil popravljati pisarniško opremo, kar je tudi botrovalo izbiri imena, saj je komodor vrsta 
vojaškega čina. 
 
1976 - 1984 
 
Commodore postane računalniško podjetje leta 1977, ko začne proizvajati Commodore PET. Tega 
revija Byte skupaj s Tandy TRS in Apple II uvrsti v '1977 Trinity', uporabljale so gapredvsem šole. 
Omeniti je potrebno, da sta Tramielu leta 1976 Steve Jobbs in Steve Wozniak ponudila odkup dizajna 
računalnika Apple II, a ga je ta zavrnil z argumentom, da je ta predrag (sto tisoč dolarjev). Leta 1980 
odpre tovarno v Zahodni Nemčiji, kar poveča prisotnost na evropskem trgu, pravi hišni računalnik z 
lepšo grafiko in boljšim zvokom pa predstavlja Commodore VIC-20, ki so ga začeli izdelovati leta 1981 
in je prvi računalnik, ki so ga prodali v več kot miljon primerkih.Leta 1982 pride na trg izboljšan model 
Commodore 64, tega so prodali v več kot 20 miljonih primerkov, s čimer se uresniči Tramielov moto 
'Computers for the masses, not the classes'. Zaradi nesporazumov z upravo je Tramiel leta 1984 
zapustil Commodore in kupil podjetje Atari. 
 
1985 - 1992 
 
Commodore je v tekmi z Atarijem k sebi uspel priključiti skupino inženirjev, ki je naredila prototip 
platforme Amiga, rezultat je bil lansiranje prve generacije teh računalnikov, ki je v reviji Byte (1994-
08) bila opisana sledeče: 
 
"Commodore's high point was the Amiga 1000 (1985). The Amiga was so far ahead of its time that 
almost nobody--including Commodore's marketing department--could fully articulate what it was all 
about. Today, it's obvious the Amiga was the first multimedia computer, but in those days it was 
derided as a game machine because few people grasped the importance of advanced graphics, 
sound, and video. Nine years later, vendors are still struggling to make systems that work like 1985 
Amigas." 
 
Amiga je s svojimi odličnimi multimedijskimi lastnostmi bila vodilni akter na področju hišnega 
računalništva, uporabljala pa se je tudi pri video produkciji, grafičnih aplikacijah ter formirala demo 
sceno. Najbolje prodajan model Amiga 500 so prodali v petih miljonih izvodov. 
 
1993 - 1994 
 
H Commodore-jevem zatonu je doprinesel slab marketing ter vzpon grafičnih in zvočnih kartic na 
platformi PC, svoje pa sta doprinesla tudi spodletela projekta hišnega multimedijskega predvajalnika 
CDTV leta 1991 in igralne konzole CD32 leta 1993. Commodore je zaradi dolgov leta 1994 razglasil 
stečaj. 


