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1. Về Website sangtacviet.com 

Website sangtacviet.com được sinh ra nhằm mục đích phục vụ bạn đọc đọc truyện hoàn toàn tự do theo ý thích. Truyện trên 

web được "nhúng" do bạn đọc nhúng vào từ các nguồn truyện trung quốc. Nguồn nhúng có ghi rõ tại phần thông tin thêm của 

truyện, địa chỉ nhúng nằm tại thanh phần tìm kiếm. 

Cách nhúng: Copy và dán link đến truyện trên trang trung quốc và dán vào khung tìm kiếm, sao đó nhấn enter hoặc ok trên 

điện thoại, hoặc nhấp nút mũi tên bên phải thanh tìm kiếm.  

2. Hướng dẫn cơ bản 

1.Đọc truyện: 

Nhấp vào chương trên danh sách chương để đọc. Để mở rộng danh sách chương, nhấp "Mở rộng" bên dưới danh sách 

chương. Để kéo xuống chương mới nhanh nhấp nút mũi tên xuống bên cạnh nút làm mới ở trên danh sách chương. 

2.Nguồn truyện: 

Truyện có thể có nhiều nguồn, nhấp nút "nguồn <tên nguồn>(số chương nguồn có)" trên danh sách chương để đổi nguồn. 

Sau khi nhấp sẽ hiện danh sách các nguồn có sẵn kèm số chương, để thêm nguồn cần người đọc nhúng thêm. Ví dụ [Nguồn 

aikanshu(100)] tức là bạn đang đọc nguồn aikanshu và nguồn này có 100 chương. Sau khi nhấp nút này sẽ hiện như  

-faloo (200) -> nguồn faloo có 200 chương. 

-uukanshu (250) -> nguồn uukanshu có 250 chương. 

Nhấp vào 1 trong số đó, vậy là các bạn đã đổi nguồn truyện. 

3.Chương ít, chương thiếu, không cập nhật chương mới?? 

Web chỉ tự động cập nhật lại danh sách chương sau 8h không có người vào bìa truyện. Để ngay lập tức lấy danh sách 

chương mới, nhấp nút "làm mới" ngay bên trên danh sách chương, ta da, vậy là bạn đã cập nhật thành công. 

4.Giao diện đọc truyện 

Để điều chỉnh giao diện đọc truyện như màu chữ cở chữ giãn dòng màu nền v.v.. hãy nhấp vào nút bánh răng mờ ngay góc 

dưới màn hình của bạn. Trong đó chứa các lựa chọn phù hợp mọi yêu cầu về giao diện đọc của bạn. 

5. Chương lỗi?? Dịch lỗi?? 

Hãy thử nhấp rescan (scan lại), nút rescan là nút mũi tên quay vòng trên thanh tìm kiếm.  

3.Tên nhân vật 
 Web hỗ trợ tự động edit tên nhân vật và danh từ riêng của một số thứ khác, tuy nhiên vì là tự động nên không thể chính 

xác tuyệt đối. Nếu bạn tin tưởng hệ thống edit tự động, có thể bỏ qua đoạn này. 

Để sửa lại tên nhân vật bị việt hóa theo ý muốn của mình hãy nhấp thẳng vào từ đó: 

  

Sau khi nhấp vào sẽ hiện ra khung edit, để mở rộng cụm từ, nhấp vào <mở rộng hay mở rộng>. 

Thêm name là gì? 

Thêm name là việc chỉnh sửa nội dung truyện, sau khi thêm name, nếu bắt gặp cụm từ đã chọn, hệ thống tự sửa lại giúp bạn, 

giúp bạn đọc đọc truyện mượt nhất. Màu xanh lá trong ảnh là tên đã được hệ thống edit tự động. 

Chi tiết các nút: 

-X: đóng cửa sổ 

-Nút lưu ở mỗi dòng: sử dụng name 1.0 để thêm name như trong khung. 

-Nút tick ở mỗi dòng: sửa trực tiếp từ đang chọn thành như trong khung. 

-Nút dịch ZW: xem bản dịch tiếng anh của cụm từ. 

-Nút sao chép: sao chép tiếng trung. 

-Nút kính lúp: tìm google cho từ tiếng trung. 

-Quản lý: mở khung quản lý name.  

 Sau khi mở rộng cụm từ bạn có thể nhấp nút “Thêm name” để chỉnh sửa bằng name 2.0. 

 

 Thông tin các nút: KQ: kết quả 

-Thêm hán việt: thêm nhanh name = hán việt viết hoa. KQ: Chu Thiên Bá 

-Thêm name anh: thêm nhanh name = từ trong khung tiếng anh KQ: Zhou Tianba 

-Dùng ở Hán Việt: thêm name = cụm từ chứa trong khung hán việt KQ: chu thiên bá 

-Hoa chữ đầu: thêm name = cụm từ trong khung hán việt nhưng hoa chữ đầu KQ: Chu thiên bá 

-Hoa 2 chữ đầu: như trên nhưng hoa 2 chữ KQ: Chu Thiên bá 

-Thường chữ cuối: thêm name = cụm từ trong khung, viết hoa các chữ đầu và thường chữ cuối cùng KQ: Chu Thiên bá 

-Hoa toàn bộ: như nút thêm hán việt. 

 

-Nút dùng ở dưới tiếng anh: như nút thêm name anh 

-Nút dùng ở dưới Vietphrase: chỉnh sửa vietphrase, nếu bạn biết. 

 Bạn có thể sửa đổi tiếng trung trực tiếp trong khung này và hệ thống sẽ cập nhật nội dung theo tiếng trung. 

Vâng, như vậy là bạn đã ở bước đầu tiên trên con đường converter. 

 4.Tài khoản sangtacviet.com 
Tài khoản trên trang web có nhiều tác dụng: 

-Ghi lại thời gian đọc và lượng chương bạn đã đọc. 

-Trải nghiệm hệ thống tu luyện nhặt vật phẩm. 

-Bình luận truyện thỏa thích, sau mỗi lần bình luận, chỉ số bình loạn sẽ tăng 1. 

-Đọc vô số truyện hay từ nguồn faloo. 

-Thích truyện, theo dõi truyện, nhận thông báo khi có chương mới. 



-Đăng bài trên diễn đàn sangtacviet.  

5.Hệ thống tu luyện 

Web có hệ thống tu luyện đơn giản vô cùng. 

Cảnh giới: Võ Đồ, Võ Sư, Võ Tông, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Thánh, Võ Thần, Tiêu Dao, Lãng Dực, Vô Cực,  Thái 

Thượng. Trước Tiêu Dao, mỗi cảnh giới phân cửu trọng. Sau đó là phân sơ trung hậu kỳ.   

Khi bạn online, tu vi của bạn sẽ tăng mỗi phút, theo đó sẽ kéo theo 1 lượng nhỏ căn cơ bị trừ đi. 

Khi bạn đọc truyện căn cơ của bạn sẽ tăng, tăng nhanh hơn lượng mất đi vì online. Cắn đan tăng căn cơ để bồi bổ căn cơ. 

Căn cơ sẽ gia tăng tốc độ tu luyện 

0 căn cơ: tăng 0% tốc độ tu luyện 

500 căn cơ: tăng 100% tốc độ tu luyện 

1000 căn cơ: tăng 200% tốc độ tu luyện, vượt qua sẽ k tăng. 

Web có hệ thống vận khí, khi bạn đọc truyện, bạn sẽ có cơ hội nhặt vật phẩm (nút nhặt xuất hiện ngẫu nhiên đâu đó trong 

chương truyện), khi nhặt, vận khí của bạn sẽ bị trừ ngẫu nhiên 0-5 điểm. Để gia tăng vận khí, cắn Thiên Vận Đan. 

Vận khí càng cao thời gian chờ giữa mỗi lần nhặt càng giảm, đạt cao nhất khi vận khí là 100, thời gian chờ lần nhặt kế tiếp là 0. 

Không nên có đan tăng vận khí thì cắn, nên tích nhiều rồi mới dùng.  

Sau khi nhặt vật phẩm sẽ nằm ở kho đồ trang thông tin cá nhân. Trên điện thoại nhấp 2 lần để xem thông tin. 

Dùng nhiều: Tài sản của bạn quá nhiều? Nhấp nút dùng nhiều để dùng nhiều.  

Dùng nhiều đan dược: khi số đan của cùng 1 loại nhiều hơn 1, nhấp vào đan chọn sử dụng, nhập số đan muốn dùng để dùng 

nhiểu. 

Công pháp, võ kỹ: Khi bạn nhặt phải loại vật phẩm này, bạn có thể nhấp vào tên vật phẩm và chi tiết hiện ra từ khung nhặt và 

sửa đổi nội dung theo ý thích. 2 loại vật phẩm này có thể kích hoạt. Khi đã kích hoạt, bạn có thể nhấp vào nó tại phần đang 

kích hoạt để thực hiện các thao tác như tăng cấp, lãng quên. Lãng quên không mất vật phẩm, chỉ trở lại túi đồ. 

Khi tăng cấp công pháp, cần tiêu hao cùng loại vật phẩm. Cấp cao nhất là 20, mỗi tầng tăng theo chỉ số cơ bản nhân với cấp 

công pháp. 

Khi đạt đến Võ Thánh Viên mãn, bạn cần nhặt được pháp tắc để tiến lên Võ Thần. Tỉ lệ 2.5% ra. Mỗi tầng Võ Thần đều cần 

pháp tắc cấp bậc tương ứng, khi bạn nhặt được pháp tắc cùng loại, pháp tắc cũ sẽ tăng 1 cấp. Đột phá có tỉ lệ 30% thất bại, bị 

trừ 500000 tu vi.  

6.Quản lý truyện 

Khi bạn đọc truyện, truyện bạn đọc sẽ được tự động đưa vào tủ truyện. Để chủ động đưa vào, nhấp “Bỏ vào tủ” tại trang bìa 

truyện. 

Tủ truyện của bạn sẽ nằm ở trang chủ và trong phần Menu cá nhân -> truyện của tôi. 

Ở trang chủ, nhấp nút ‘...’ (ba chấm)  để đọc tiếp chương còn dang dở, nhấp thẳng vào tên truyện để vào trang bìa, nhấp X để 

gỡ truyện khỏi tủ. 

Theo dõi truyện: Nhấp nút “Theo dõi truyện” ở trang bìa, truyện của bạn sẽ được hệ thống lưu ý và nhắc bạn qua hệ thống 

thông báo khi có chương mới (nút ‘!’ trên đầu trang).  

Nhà thầu: là người nhúng truyện này đầu tiên, hiện chưa có nghĩa vụ gì cả.  

Thích truyện: nhấp nút thích để thích, đưa truyện bạn yêu thích lên đầu web. Có thể nhấp nhiều lần. 

7.Phần cài đặt 

Web có trang cài đặt, bao gồm các phần điều chỉnh trải nghiệm đọc, đổi mật khẩu, cài đặt bộ lọc tự động. 

Truy cập trang cài đặt tại Menu cá nhân -> Cài đặt và nhấp vào các nút “?” để biết thêm chi tiết.  

8.Diễn đàn 
Web có diễn đàn, truy cập diễn đàn và đăng bài để yêu cầu hỗ trợ, xin key... 

Để trả lời bài viết trên điện thoại nhấp menu 3 gạch phía trên màn hình và nhấp “Phản hồi”  

Sangtacviet.com có gì lợi hại? 
  

Sở hữu hệ thống edit tự động, edit bằng tay, edit theo ý thích. 

Cập nhật chương bằng nguồn, không cần chờ ai đăng. 

Là thiên đường đồng nhân, truyện yy, huyền huyễn đô thị, giải trí, quân sự lịch sử..v.vv. Với kho truyện tăng cực nhanh 

mỗi ngày.  

Đọc được truyện scan, truyện bằng hình ảnh, hỗ trợ dịch hình ảnh độ chính xác cao. 

Hỗ trợ dịch trang web trung bằng sangtacviet surf.  

Hệ thống tu luyện không phải web nào cũng có.  

Hỗ trợ học tiếng trung trong thầm lặng.  
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