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Add-on Node Wrangler para Blender – atalhos/hotkeys

Convenções:
LMB = left mouse button (botão esquerdo do mouse)
RMB = right mouse button (botão direito do mouse)
Drag = depois de pressionar as teclas, arraste o mouse

O menu de contexto do Node Wrangler Shift+w

Como adicionar texturas:

Criar os nós de mapas e texturas automaticamente (Principled setup): Ctrl+Shift+t

Ctrl+t

Atualizar as imagens presentes Alt+r

Como ver visualizações e resultados:

Visualizar um shader ou textura Ctrl+Shift+LMB

Conecte um sombreador ao Output ou uma textura à porta de deslocamento o

Juntar dois shaders ou duas texturas arrastando o mouse (Lazy Mix)

Fusão geral de nós, com detecção automática de tipo:

Adicionar um nó "Mix" Ctrl+0

Adicionar um nó "Add" Ctrl+"+"

Adicionar um nó "Multiply"

Adicionar um nó "Subtract" Ctrl+"-"

Adicionar um nó "Divide"

(Versão portuguesa. Licença CC BY-ND)

Os atalhos são explicados no guia disponível no link a seguir:
Guia addon Node Wrangler para Blender

Adicionar configuração e dimensionamento a uma textura
ou adicionar texturas e configuração a um sombreador

Como adicionar nós Mix Shader, 
MixRGB e Math automaticamente:

Ctrl+Shift+RMB
e Drag

Ctrl+"*" 
ou  

Ctrl+"8" 

Ctrl+"/" 
ou  

Ctrl+"ù"

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/it/deed.pt
https://www.graphicsandprogramming.net/por/tutorial/blender/materiais-cycles/guia-addon-node-wrangler-blender-pdf-atalhos
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Fusão de nós forçando o uso do nó "MixRGB":

Criar um nó MixRGB com a opção "Add" selecionada

Criar um nó MixRGB com a opção "Subtract" Ctrl+Alt+"-"

Criar um nó MixRGB com a opção "Multiply"

Criar um nó MixRGB com a opção "Divide"

Fusão de nós forçando o uso do nó "Math":

Criar um nó "Math" com a opção "Add" selecionada

Criar um nó "Math" com a opção "Subtract" Ctrl+Shift+"-"

Criar um nó "Math" com a opção "Multiply"

Criar um nó "Math" com a opção "Divide"

Criar um nó "Math" com a opção "Less Than"

Criar um nó "Math" com a opção "Greater Than"

No Compositor do Blender:

Criar um nó "Alpha Over" Ctrl+Alt+0

Criar um nó "Z-Combine" Ctrl+"."

Ctrl+Alt+"+" 
ou  

Ctrl+Alt+"="

Ctrl+Alt+"*" 
ou  

Ctrl+Alt+"8" 

Ctrl+Alt+"/" 
ou 

Ctrl+Alt+"ù"

Ctrl+Shift+"+" 
ou  

Ctrl+Shift+"="

Ctrl+Shift+"*" 
ou  

Ctrl+Shift+"8" 

Ctrl+Shift+"/" 
ou 

Ctrl+Shift+"ù"

Ctrl+Shift+"," 
ou  

Ctrl+"," 

Ctrl+Shift+"." 
ou 

Ctrl+"."
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Como alterar as operações e o modo de mesclagem:

Selecionar a operação/modo de mesclagem anterior ou seguinte

Selecione "Mix" no nó "MixRGB" Alt+0

Selecione "Multiply" nos nós "Math" e "MixRGB" 

Selecione "Divide"

Selecione "Add"

Selecione "Subtract" Alt+"-"

Selecione "Less Than"

Selecione "Greater than"

Redefine o nó, selecionando o primeiro elemento da lista Backspace

Como alterar o Factor (Fac) em "MixRGB" e "Mix Shader ":

Diminui o valor de "Fac" em 0.1 Alt+Seta esquerda

Aumenta o valor de "Fac" em 0.1 Alt+Seta direita

Diminui o valor de "Fac" em 0.01 

Aumenta o valor de "Fac" em 0.01

Define o valor de "Fac" para 1.0

Define o valor de "Fac" para 0.0

Operações em arcos/ligações:

Conectar dois nós arrastando (Lazy Connect) Alt+RMB e Drag

Lazy Connect com opções de portas no menu

Trocar links Alt+s

Alt+seta para
cima/baixo

Alt+"*"
ou 

Alt+8

Alt+"/"
ou 

Alt+"ù"

Alt+"="
ou 

Alt+"+"

Alt+","
ou 

Alt+"<" 

Alt+"."
ou 

Alt+">" 

Alt+Shift+
Seta esquerda 

Alt+Shift+
Seta direita

Ctrl+Alt+Shift+
Seta direita

Ctrl+Alt+Shift+
Seta esquerda

Shift+Alt+RMB
e Drag
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Múltiplas conexões:

Conexão com vários nós (sem substituir links) k

Conexão com vários nós (substituindo links) Shift+k

Mostrar o submenu de várias ligações \

Adicionar nós de redirecionamento

Como duplicar, desconectar, substituir, copiar nós:

Duplicar um nó mantendo as conexões Ctrl+Shift+d

Desconectar um nó Alt+d

Desconectar um nó, mantendo os links de entrada inalterados Shift+Alt+d

Substituir um nó selecionado por um novo nó de menu Shift+s

Copiar valores de parâmetros de um nó do mesmo tipo Shift+c

Como gerir as etiquetas:

Alterar a etiqueta de um nó Shift+Alt+L

Copiar uma etiqueta

Apagar uma etiqueta Alt+L

Como colocar os nós em ordem:

Incluir nós em um quadro

Excluir nós não utilizados Alt+x

Alinhar os nós

Conexão com vários nós (sem substituir links) que tenham o mesmo
nome/etiqueta do nó ativo

"
ou 
à

Conexão com vários nós (substituindo links) que tenham o mesmo
nome/etiqueta do nó ativo

Shift+"
ou 

Shift+à

Conexão com vários nós (sem substituir links) que tenham o mesmo
nome da porta de saída

;
ou 
è

Conexão com vários nós (substituindo links) que têm o mesmo
Nome da porta de saída

Shift+;
ou 

Shift+è

/ 
ou  

ù

Shift+c
ou  

Shift+v

Shift+p
e depois F9

Shift+"=" 
ou  

Shift+"+"
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