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Mitä filterit ja actionit ovat?
• Filter ja action ovat melkein samoja asioita: molemmat 

ovat WordPressin toiminnan osaksi koukutettuja omia 
funktioita.


• Filter saa jonkun arvon, jota se tarkastelee tai muuttaa.


• Action on tilaisuus tehdä jotain osana prosessia.


• Kummatkin edellyttävät koukun, eli koodissa pitää olla 
filterille tai actionille varattu paikka.





Mitä hyötyä?
• Tapa muuttaa WordPressin tai pluginin toimintaa 

turvallisesti ja kestävästi.


• Suora muutos WordPressin tai pluginin tiedostoihin 
jyrätään seuraavassa päivityksessä.


• Ulkopuolelta filtterin tai actionin kautta tehty muutos 
kestää (yleensä) päivittämisen.



Esimerkkejä
TablePress-pluginilla tehtävässä taulukossa otsikon 

pitäisi olla <h3>, mutta etusivulla <h2>. Ei onnistu 
asetuksista, mutta onnistuu näin:




Esimerkkejä
Entäs jos taulukko on desktopilla hyvä, mutta 

mobiilipuolella pitäisi oikeastaan saada samasta 
datasta pyöräytettyä <div>-pohjainen ratkaisu? 

Pistetään filtterillä koko taulu uusiksi!




Esimerkkejä
Entäs jos Relevanssin indeksiin halutaan kaikki 

artikkelit, paitsi post_typessä ”uutinen” olevat artikkelit, 
jotka on kirjoittanut käyttäjä numero 3 ja jotka 

käsittelevät jalkapalloa?




Esimerkkejä
Ärsyttääkö kun artikkelin muokkaussivulla 

avainkenttien listassa ei näy kaikkia avainkenttiä, jos 
niitä on liikaa?






Filtterien käyttäminen
• apply_filters(’koukun_nimi’, suodatettava arvo, 

parametrit)


• Parametrejä voi olla useita.


• add_filter(’koukun_nimi’, ’funktion_nimi’, 
prioriteetti, parametrien lukumäärä) 

• Prioriteetti määrittelee järjestyksen, jossa samaan 
koukkuun asetetut filtterit ajetaan.


• Toinen numero kertoo filtterin parametrien lukumäärän.


• Funktion pitää palauttaa lopuksi suodatettu arvo.



Actionien käyttäminen
• do_action(’koukun_nimi’, parametrit) 

• Tässäkin voi olla useita parametrejä, mutta mitään 
niistä ei tarvitse eikä voi palauttaa.


• add_action(’koukun_nimi’, ’funktion_nimi’, 
prioriteetti, parametrien lukumäärä) 

• Samoin tässäkin prioriteetti ja parametrien määrä.


• Tämä on itse asiassa tismalleen sama funktio kuin 
add_filter(), ei ole väliä kumpaa käytät.



apply_filters_ref_array()?
• Tällaistakin muotoa näkee:


• $args = array(’foo’, ’bar’, ’baz’); 
apply_filters_ref_array(’koukku’, $args); 

• Tämä on sama kuin:


• apply_filters(’koukku’, ’foo’, ’bar’, ’baz’); 

• Arrayn ensimmäinen elementti on suodatettava arvo, muut lisäparametrejä.


• Aikaisemmin parametri oli viittaus, nykyään (PHP 5.4+) ei yleensä enää ole.


• Actioneille on vastaava do_action_ref_array()



Minne oma koodi laitetaan?

• Tavallisin paikka on teeman functions.php-tiedosto, joka 
on olemassa tällaista varten.


• Jos käytät teemaa, jota päivitetään, päivitys jyrää 
muutokset, eli silloin oikea paikka on lapsiteeman 
functions.php.


• Jos muutos ei nimenomaisesti liity teemaan vaan saitin 
toiminnallisuuteen muuten, paras tapa on tehdä oma 
miniplugini koodimuutoksia varten: silloin teeman 
vaihtaminen ei riko kaikkea toiminnallisuutta.



Miniplugini
• <?php 
/*  
Plugin Name:  Oma toiminnallisuus 
Description:  Omat funktiot tänne! 
Version:      1 
*/  
 
add_filter(’the_content’, ’sisältösuodatin’); 
function sisältösuodatin($sisältö) { 
    … 
    return $sisältö; 
}



Koukut teemoissa
• Koukut eivät ole vain WordPressin ja lisäosien juttu, niitä voi 

käyttää myös teemoissa.


• Teeman rakentamisessa tarvitaan paljon koukkuja, joihin 
teeman ominaisuuksia liitetään.


• Genesis ja Thesis tunnettuja esimerkkejä koukkuihin 
perustuvista teemoista: muutoksia ei tehdä suoraan 
sivupohjiin, vaan koukuilla.


• Hyvä idea teoriassa, käytännössä ei toimi ihan yhtä hyvin: 
teemaa voi silloin muokata vain sen verran kuin koukut 
antavat periksi.



Koukkujen tarkastelua
• has_filter(’koukun_nimi’, ’funktion_nimi’) 

• Kertoo, onko tietty funktio tietyssä koukussa. Vastaavasti 
has_action().


• current_filter() 

• Kertoo, minkä filtterikoukun suoritus on menossa.


• did_action(’koukku’) 

• Kertoo kuinka monta kertaa koukku on suoritettu. Sama koukku 
voi laueta monta kertaa, joten jos halutaan varmistaa, että joku 
asia tehdään vain ensimmäisellä kerralla, tällä voi varmistaa sen.



Yleistyökalu

• global $wp_filter; 

• Sisältää kaikki rekisteröidyt filtterit ja actionit.


• var_dump($wp_filter[’koukun_nimi’]); 

• Näyttää kaikki koukkuun rekisteröidyt funktiot.



Funktioiden poistamista
• remove_action(’koukku’, ’funktio’, prioriteetti) 

ja remove_filter(’koukku’, ’funktio’, 
prioriteetti) 

• Poistaa filtterin tai actionin, prioriteettiä myöden pitää 
olla yksityiskohdat samat kuin asetettaessa.


• remove_all_filters(’koukku’, prioriteetti) ja 
remove_all_actions(’koukku’, prioriteetti) 

• Pyyhkäisee kaikki annetun prioriteetin funktiot 
koukusta. Jos prioriteettia ei käytä, poistetaan kaikki.



Varo ikuista silmukkaa
• Actioneiden kohdalla pitää joissain tapauksissa varoa 

ikuiseen silmukkaan joutumista.


• Jos actionin sisältä kutsuu funktiota, joka ajaa saman 
actionin, silmukka on valmis!


• Esimerkki: koukussa save_post tekee muutoksia artikkeliin ja 
tallentaa ne wp_update_post() -funktiolla, joka suorittaa 
lopuksi save_post-koukun.


•remove_action('save_post', ’oma_funktio' ); 
wp_update_post($parametrit); 
add_action('save_post', ’oma_funktio’);



Miten koukut löytyvät?
• Katso Codexista (”Filter Reference”, ”Action Reference”).


• Pluginien kohdalla pitää sukeltaa lähdekoodiin, jos 
kehittäjä ei ole ystävällisesti dokumentoinut filttereitään.


• Jos pluginissa ei ole 
valmiiksi sopivaa 
koukkua, pyydä 
kehittäjää lisäämään 
se! Tämä on yleensä 
helppo juttu.







• Action reference 
-sivun kiinnostavinta 
antia on lista 
tavanomaisen 
sivunlatauksen aikana 
ajettavista actioneista.


• Lista on pitkä ja siinä 
on monta hyödyllistä 
actionia, joihin tarttua.


• Jotkut jutut on tehtävä 
tietyssä vaiheessa 
prosessia, jotta ne 
toimivat oikein.





Koukkuja on PALJON

• WP 2.0: 261 kpl


• WP 3.0: 1259 kpl


• WP 4.0: 1680 kpl


• WP 4.9.2: 2709 kpl



Hyödyllisiä koukkuja
• pre_option_(asetuksen nimi) 

• Jokaiselle get_option()-funktiolla luettavalle 
asetukselle on filtteri, jonka läpi asetus menee. Tällä 
voit muuttaa asetusta lennossa.


• wp_head, wp_footer 

• the_content, the_excerpt, the_title



Hyödyllisiä koukkuja
• post_class, body_class 

• Lisää CSS-luokkia artikkelin elementille tai dokumentin <body>-
tagille.


• pre_get_posts 

• Tapahtuu ennen kuin sivulla näytettävät artikkelit ladataan. 
Mahdollistaa esimerkiksi arkistosivulla näytettävien artikkelien 
säätämisen.



Hyödyllisiä koukkuja
• wp_enqueue_scripts 

• Oikea tapa lisätä Javascriptit ja ulkoiset CSS-tyylit 
sivuille on käyttää tätä koukkua ja 
wp_enqueue_scripts()-funktiota. Silloin esimerkiksi 
erilaiset optimointilisäosat pystyvät optimoimaan 
Javascriptit.



Mitä tästä opittiin?
• Suurta osaa WordPressin toiminnasta on mahdollista 

muuttaa filttereillä tai actioneilla.


• Älä koske WordPressiin tai plugineihin, tee muutokset 
filttereillä tai actioneilla.


• Jos teet itse pluginia, mieti: ”haluaako joku muuttaa tätä 
arvoa tai toimintoa?” Jos vastaus on edes ”ehkä”, vedä 
se filtterin läpi.


• Jos pluginissa ei ole tarvitsemaasi filtteriä, pyydä 
kehittäjää lisäämään sellainen!


