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Apa itu Ekspresi Regular? 
Ekspresi regular adalah gabungan karakter 

yang menentukan suatu pola. Istilah "regular" 
berasal dari istilah yang dipakai untuk 
mendeskripsikan grammar dan bahasa formal. 

Ekspresi regular digunakan untuk mencari 
baris tertentu dari teks yang mengandung pola 
tertentu. Kebanyakan utilitas UNIX beroperasi 
pada berkas ASCII satu baris pada satu waktu. 
Ekspresi regular mencari pola pada satu baris, 
dan bukan untuk pola yang berawal dari satu 
baris dan berakhir pada baris lainnya. 

Untuk mencari kata atau gabungan 
karakter (string) tertentu adalah sederhana. 
Hampir setiap editor pada setiap sistem 
komputer dapat melakukan hal ini. Ekspresi 
regular lebih bertenaga dan fleksibel. Kita 
dapat mencari kata dengan ukuran tertentu. 
Kita dapat mencari kata yang terdiri dari 
empat atau lebih huruf vokal dan berakhir 
dengan huruf "s". Angka, tanda baca, apapun 
namanya, ekspresi regular dapat 
menemukannya. Apa yang terjadi saat 
program yang kita pakai menemukannya 
adalah masalah lain. Beberapa hanya mencari 
pola, lainnya mencetak baris yang 
mengandung pola tersebut. Editor dapat 
mengganti string dengan pola baru. Semua itu 
tergantung pada utilitas. 

Ekspresi regular membingungkan orang 
karena mirip dengan pola mencocokkan 
berkas yang digunakan pada shell. Keduanya 
bahkan berfungsi dengan cara yang hampir 
sama. Kurung sikunya sama, dan asterisk 
berfungsi sama, tetapi tidak identik dengan 
asterisk pada ekspresi regular. Contohnya, 
shell Bourne, shell C, find, dan cpio 

menggunakan pola mencocokkan nama 
berkas, bukan dengan ekspresi regular. 

 

Struktur Ekspresi Regular 
Ekspresi regular terdiri dari tiga bagian 

penting. Anchor digunakan untuk menentukan 
posisi dari pola yang berkaitan dengan baris 
teks. Set Karakter mencocokkan satu atau 
lebih karakter pada posisi tunggal. Modifier 
menentukan berapa kali set karakter 
sebelumnya diulang. Contoh sederhana yang 
mendemonstrasikan semua tiga bagian adalah 
ekspresi regular "^#*". Panah atas adalah 
anchor yang menunjukkan permulaan baris. 
Karakter "#" adalah set karakter sederhana 
yang mencocokkan karakter tunggal "#". 
Asterisk adalah sebuah modifier. Dalam 
ekspresi regular asterisk menentukan bahwa 
set karakter sebelumnya dapat muncul berapa 
pun, termasuk nol. Contoh ini adalah ekspresi 
regular yang kurang berguna, seperti yang 
akan kita lihat nanti. 

Terdapat dua jenis ekspresi regular: 
ekspresi regular "basic" dan ekspresi regular 
"extended". Sedikit utilitas seperti awk dan 
egrep menggunakan ekspresi regular 
extended. Mulai dari sekarang, jika dibahas 
"ekspresi regular", akan dideskripsikan fitur 
dari kedua macam tersebut. 

Berikut adalah tabel dari perintah Solaris 
(sekitar 1991) yang membolehkan kita untuk 
menentukan ekspresi regular:  

Utilitas  Jenis Ekspresi Regular 

vi  Basic 

sed  Basic 

grep  Basic 
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csplit  Basic 

dbx  Basic 

dbxtool  Basic 

more  Basic 

ed  Basic 

expr  Basic 

lex  Basic 

pg  Basic 

nl  Basic 

rdist  Basic 

awk  Extended 

nawk  Extended 

egrep  Extended 

emacs Ekspresi Regular emacs 

Perl  Ekspresi Regular Perl 

 

Karakter Anchor: ^ dan $ 
Kebanyakan fasilitas teks UNIX 

berorientasi baris. Pencarian pola yang 
terbentang beberapa baris bukanlah hal yang 
mudah. Seperti kita tahu, karakter akhir baris 
(end of line) tidak dicantumkan dalam blok 
teks apa yang dicari. Karakter tersebut adalah 
pembatas. Ekspresi regular memeriksa teks 
yang berada di antara pembatas. Jika kita 
ingin mencari pola yang berada pada ujung 
satu atau lainnya, kita menggunakan anchor. 
Karakter "^" adalah anchor awal, dan karakter 
"$" adalah anchor akhir. Ekspresi regular "^A" 
akan mengenali semua baris yang berawalan 
huruf A kapital. Ekspresi "A$" akan 
mengenali semua baris yang berakhiran huruf 
A kapital. Jika karakter anchor tidak 
digunakan dengan benar pada ujung pola, 
maka fungsinya bukan lagi sebagai anchor. 
Artinya, "^" hanya sebagai anchor jika 
merupakan karakter pertama di dalam ekspresi 
regular. Begitu pula "$" hanya  sebagai anchor 
jika merupakan karakter terakhir. Ekspresi 
"$1" tidak mempunyai anchor,  tidak pula 
"1^". Jika kita ingin mencocokkan  "^" pada 
awal baris, atau "$" pada akhir baris, kita 
harus escape karakter spesial dengan back 
slash. Berikut ringkasannya: 

Pola Mengenali 

^A "A" pada awal baris 

A$ "A" pada akhir baris 

A^ "A^" di mana pun dalam baris 

$A  "$A" di mana pun dalam baris 

^^  "^" pada awal baris 

$$  "$" pada akhir baris 

Penggunaan "^" dan "$" sebagai penanda 
awal atau akhir sebuah baris adalah suatu  
konvensi yang digunakan utilitas lain. Editor 
vi menggunakan dua karakter tersebut sebagai 
perintah untuk pergi ke awal atau akhir dari 
suatu baris. Shell C menggunakan "!^" untuk 
menyatakan argumen pertama dari baris 
sebelumnya, dan "!$" adalah argumen terakhir 
dari baris sebelumnya. 

Hal ini merupakan salah satu pilihan yang 
utilitas lainnya berjalan seiring untuk menjaga 
konsistensi. Sebagai contoh, "$" dapat 
merujuk kepada baris terakhir dari sebuah 
berkas jika menggunakan ed dan sed. Cat -e 
menandai akhir sebuah baris dengan "$". 
Begitu juga dalam program lain. 

 

Mencocokkan karakter dengan sebuah set 
karakter 

Set karakter yang paling sederhana adalah 
karakter itu sendiri. Ekspresi regular "the" 
mengandung tiga set karakter: "t", "h", dan 
"e". Ekspresi tersebut akan mengenali 
sebarang baris dengan string "the" di 
dalamnya. Ekspresi ini juga akan mengenali 
kata "other". Untuk menghindarinya, 
tambahkan spasi sebelum dan sesudah pola: 
"the". Kita dapat mengkombinasikan string 
dengan sebuah anchor. Pola "^From: " akan 
mengenali baris dari pesan e-mail yang 
mengidentifikasi pengirim. Gunakan pola ini 
pada grep untuk mencetak semua alamat pada 
kotak masuk e-mail:  

   grep '^From: ' /usr/spool/mail/$USER 

Beberapa karakter mempunyai arti khusus 
dalam ekspresi regular. Jika kita ingin mencari 
karakter tersebut, kita escape dengan sebuah 
backslash. 

 

Mencocokkan sebarang karakter dengan . 
Karakter "." adalah salah satu karakter-

meta khusus. Dengan sendirinya akan 
mengenali sebarang karakter, kecuali karakter 
akhir-baris (EOL). Pola yang akan mengenali 
sebuah baris dengan satu karakter adalah 

   ^.$ 

 

Menentukan Jangkauan Karakter dengan 
[...] 

Jika kita ingin mengenali karakter tertentu, 
kita dapat menggunakan kurung siku untuk 
mengidentifikasi karakter pasti yang sedang 
kita cari. Pola yang akan mengenali sebarang 
baris dari teks yang mengandung tepat satu 
angka adalah 
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   ^[0123456789]$ 

Pola ini terlalu panjang. Kita dapat 
menggunakan penghubung antara dua karakter 
untuk menentukan jangkauannya:  

   ^[0-9]$ 

Kita dapat mencampur karakter eksplisit 
dengan jangkauan karakter. Pola ini akan 
mengenali satu karakter berupa huruf, angka, 
atau underscore:  

   [A-Za-z0-9_] 

Set karakter dapat dikombinasikan dengan 
menempatkannya berdampingan satu dengan 
lainnya. Jika kita ingin mencari kata yang 

1. Dimulai dengan huruf kapital "T" 

2. Berupa kata terdepan dari sebuah baris 

3. Huruf kedua berupa huruf kecil 

4. Tepat tiga huruf panjangnya, dan 

5. Huruf ketiga berupa huruf vokal 

maka ekspresi regularnya akan menjadi  

"^T[a-z][aeiou]". 

 

Pengecualian dalam set karakter 
Kita dapat dengan mudah mencari semua 

karakter kecuali yang berada di dalam kurung 
siku dengan menaruh tanda "^" sebagai 
karakter pertama sesudah tanda "[". Untuk 
mengenali semua karakter kecuali huruf vokal 
digunakan "[^aeiou]". 

Sama seperti anchor pada tempat yang 
tidak bisa dianggap sebagai anchor, karakter 
"[" dan "-" tidak memiliki arti khusus jika 
langsung mengikuti tanda "[". Di bawah ini 
beberapa contoh:  

ER  Mengenali 

[ ]  Karakter "[ ]" 

[0]  Karakter "0" 

[0-9]  Sebarang angka 

[^0-9]  Sebarang karakter selain angka 

[-0-9]  Sebarang angka atau "-" 

[0-9-]  Sebarang angka atau "-" 

[^-0-9]  Sebarang karakter kecuali angka atau 
"-" 

[ ]0-9]  Sebarang angka atau "]" 

[0-9]]  Sebarang angka diikuti dengan "]" 

[0-9-z]  Sebarang angka, atau sebarang 
karakter antara "9" dan "z". 

[0-9\-z\]]   Sebarang angka, atau "-", "z", atau 
"]" 

 

 

Pengulangan set karakter dengan * 
Bagian ketiga dari ekspresi regular adalah 

modifier. Digunakan untuk menentukan 
berapa kali kita perkirakan muncul set 
karakter sebelumnya. Karakter khusus "*" 
mencocokkan nol atau lebih pengulangan. 
Jadi, ekspresi regular "0*" mengenali nol atau 
lebih angka nol, sedangkan ekspresi "[0-9]*" 
mengenali nol atau lebih angka.  

Hal ini menjelaskan bahwa pola "^#*" 
adalah kurang berguna, karena akan 
mengenali "#" pada awal baris berapa pun 
jumlahnya, termasuk nol. Oleh karena itu pola 
ini akan mengenali setiap baris, karena tiap 
baris berawalan dengan nol atau lebih "#". 

Pada kesan pertama, permulaan hitungan 
mulai dari nol mungkin terlihat bodoh. Tetapi 
tidak demikian. Pencarian karakter dengan 
jumlah yang belum diketahui sangatlah 
penting. Misalkan kita ingin mencari angka 
pada permulaan baris, dan mungkin ada atau 
tidak spasi sebelum angka. Cukup gunakan    
"^ *" untuk mengenali nol atau lebih spasi 
pada permulaan baris. Jika kita membutuhkan 
untuk mengenali satu atau lebih, hanya tinggal 
mengulang set karakter. Yaitu, "[0-9]*" 
mengenali nol atau lebih angka, dan           
"[0-9][0-9]*" mengenali satu atau lebih angka. 

 

Mencocokkan jumlah set tertentu dengan  
\{ dan \} 

Kita dapat meneruskan tehnik di atas jika 
kita ingin menentukan jumlah minimal dari set 
karakter. Kita tidak dapat menentukan jumlah 
set maksimal dengan modifier "*". Terdapat 
pola khusus yang dapat kita gunakan untuk 
menentukan jumlah minimal dan maksimal 
dari perulangan. Hal ini dikerjakan dengan 
menaruh dua jumlah tersebut di antara "\{" 
dan "\}". Karakter backslash memerlukan 
pembahasan lebih lanjut. Biasanya backslash 
meniadakan arti khusus dari sebuah karakter. 
Sebuah titik dikenali dengan "\." dan sebuah 
asterisk dikenali dengan "\*". 

Jika backslash ditempatkan sebelum 
karakter "<", ">", "{", "}", "(", ")", atau 
sebelum digit, backslash akan menghidupkan 
sebuah arti khusus. Hal ini terjadi karena 
fungsi-fungsi khusus tersebut ditambahkan 
setelah munculnya ekspresi regular. 
Mengganti arti dari "{" akan merusak ekspresi 
yang lama. Hal ini merupakan kesalahan besar 
yang dapat ditebus dengan setahun kerja keras 
menulis program COBOL. Gantinya, 
menambah sebuah backslash akan menambah 
fungsionalitas tanpa merusak program yang 
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lama. Daripada mengeluh tentang 
ketidakseragaman, lihatlah hal ini sebagai 
sebuah evolusi. 

Untuk meyakinkan bahwa "\{" bukanlah 
hal yang membingungkan, sebuah contoh 
telah dipersiapkan. Ekspresi regular untuk 
mengenali 4, 5, 6, 7 atau 8 huruf kecil adalah 

    [a-z]\{4,8\} 

Sebarang angka antara 0 sampai 255 dapat 
digunakan. Angka kedua dapat dibuang, yang 
akan menghilangkan batas atas. Jika koma dan 
angka kedua dibuang, pola harus diulang tepat 
sejumlah yang ditentukan angka pertama. 

Kita harus ingat bahwa modifier seperti 
"*" dan "\{1,5\}" hanya bertindak sebagai 
modifier jika diikuti oleh set karakter. Jika 
berada pada awal pola, maka tidak lagi 
menjadi modifier. Berikut adalah sejumlah 
contoh, dan pengecualiannya: 

ER  Mengenali 

*  Sebarang baris dengan sebuah 
asterisk 

\*  Sebarang baris dengan sebuah 
asterisk 

\\  Sebarang baris dengan sebuah 
backslash 

^*  Sebarang baris yang berawal dengan 
sebuah asterisk 

^A*  Sebarang baris 

^A\*  Sebarang baris yang berawal dengan 
sebuah "A*" 

^AA*  Sebarang baris jika diawali dengan 
sebuah "A" 

^AA*B  Sebarang baris dengan satu atau lebih 
"A" diikuti dengan sebuah "B" 

^A\{4,8\}B Sebarang baris yang berawal 
dengan 4, 5, 6, 7 atau 8 "A" 
diikuti dengan sebuah "B" 

^A\{4,\}B Sebarang baris yang berawal 
dengan 4 atau lebih "A" diikuti 
dengan sebuah "B" 

^A\{4\}B Sebarang baris yang berawal 
dengan "AAAAB" 

\{4,8\}  Sebarang baris dengan "{4,8}" 

A{4,8}  Sebarang baris dengan "A{4,8}" 

 

Mencocokkan kata dengan \< dan \> 
Mencari sebuah kata bukanlah hal yang 

mudah saat pertama kali. String "the" akan 
mengenali kata "other". Kita dapat menaruh 
spasi sebelum dan sesudah hurufnya dan 
menggunakan ekspresi regular ini: " the ". 

Akan tetapi, tidak bisa mengenali kata yang 
berada pada awal atau akhir baris. Dan tidak 
mengenali kasus dimana terdapat tanda baca 
setelah kata. 

Ada satu penyelesaian yang mudah. 
Karakter "\<" dan "\>" adalah sama dengan 
anchor "^" dan "$", yaitu tidak menempati 
posisi sebuah karakter. Karakter tersebut 
melakukan anchor pada ekspresi di antaranya 
untuk dikenali hanya jika berada dalam 
batasan kata. Pola untuk mencari kata "the" 
akan menjadi "\<[tT]he\>". Karakter sebelum 
"t" harus sebuah newline, atau yang lainnya 
kecuali huruf, angka, atau underscore. Begitu 
juga dengan karakter sesudah "e" harus selain 
angka, huruf, atau underscore atau bisa juga 
karakter akhir baris. 

 

Referensi Balik - Mengingat pola 
menggunakan \(, \) dan \digit 

Pola lain yang membutuhkan mekanisme 
khusus adalah mencari kata yang berulang. 
Ekspresi "[a-z][a-z]" akan mengenali sebarang 
dua huruf kecil. Jika kita ingin mencari baris 
yang mempunyai dua gabungan huruf yang 
identik, pola di atas tidak bisa membantu. Kita 
perlu suatu cara untuk mengingat apa yang 
telah ditemukan, dan melihat jika pola yang 
sama terjadi lagi.Kita dapat menandai bagian 
dari suatu pola menggunakan "\(" dan "\)". 
Pola yang telah diingat dapat dipanggil 
kembali dengan "\" diikuti dengan digit 
tungggal. Oleh karena itu, untuk mencari dua 
huruf yang sama, gunakan "\([a-z]\)\1". Pola 
yang diingat paling banyak 9 pola yang 
berbeda. Setiap muncul "\(" akan memulai 
pola baru.  Ekspresi regular yang akan 
mengenali 5 huruf palindrom (mis. radar), 
akan menjadi 

    \([a-z]\)\([a-z]\)[a-z]\2\1 

 

Masalah Potensial 
Pembahasan tentang ekspresi regular basic 

telah terselesaikan. Sebelum kita membahas 
perluasan yang ditawarkan oleh ekspresi 
regular extended, kami ingin menyebutkan 
dua permasalahan potensial. 

Karakter "\<" dan "\>" diperkenalkan pada 
editor vi. Program yang lain pada waktu itu 
tidak memiliki kemampuan tersebut. Juga 
modifier "\{min,max\}" adalah baru dan 
utilitas awal tidak memiliki kemampuan ini. 
Hal ini menyulitkan pengguna ekspresi regular 
pemula, karena setiap utilitas mempunyai 
konvensi yang berbeda. Sun telah memasang 
ulang pustaka ekspresi regular terbaru pada 
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semua program mereka, sehingga semuanya 
memiliki kemampuan yang sama. Jika kita 
mencoba untuk menggunakan fitur baru 
tersebut pada mesin vendor lain, mungkin 
ditemukan bahwa mereka tidak bekerja 
dengan cara yang sama. 

Titik potensial lain yang membingungkan 
adalah banyaknya pola yang dikenali. 
Ekspresi regular mengenali pola sepanjang 
mungkin. Maka, ekspresi regular A.*B 
mengenali "AAB" sebagaimana juga 
"AAAABBBBABCCCCBBBAAAB". Hal ini 
tidak menimbulkan banyak masalah jika 
menggunakan egrep, karena kecerobohan 
dalam ekspresi regular hanya akan mengenali 
baris yang lebih banyak daripada yang 
diinginkan. Jika menggunakan sed, dan pola 
kita ikut terbawa, mungkin akan berakhir 
dengan menghapus lebih dari yang diinginkan 
juga. 

 

Ekspresi Regular Extended 
Dua program yang menggunakan ekspresi 

regular extended: egrep dan awk. Dengan 
perluasan tersebut, karakter khusus yang 
diawali dengan backslash tidak lagi memiliki 
arti khusus: "\{", "\}", "\<", "\>", "\(", "\)" 
sebagaimana juga "\digit". Terdapat alasan 
yang bagus untuk hal ini, yang akan ditunda 
pembahasannya untuk menambah rasa 
penasaran. 

Karakter "?" mengenali 0 atau 1 
kemunculan dari set karakter sebelumnya, dan 
karakter "+" mengenali satu atau lebih 
ulangan dari set karakter. Dalam ekspresi 
regular extended, \{ dan \} tidak bisa 
digunakan, tetapi kita dapat menganggap 
bahwa "?" sama dengan "\{0,1\}" dan "+" 
sama dengan "\{1,\}". 

Sampai di sini, muncul keheranan 
mengapa ekspresi regular extended lebih 
berharga untuk digunakan. Selain dari dua 
singkatan, tidak terdapat keuntungan, dan 
banyak kelemahannya. Untuk itu, contoh-
contoh akan sangat berguna. 

Tiga karakter penting  dalam ekspresi 
regular extended adalah "(," "|," dan ")". 
Bersama, mereka dapat mengenali pilihan dari 
pola. Sebagai contoh, kita dapat egrep untuk 
mencetak semua baris From: dan Subject: dari 
surat yang masuk: 

egrep '^(From|Subject):' /usr/spool/mail/ 

         $USER 

Semua baris yang berawal dengan "From:" 
atau "Subject:" akan dicetak. Tidak ada cara 

yang mudah untuk melakukannya dengan 
ekspresi regular basic. Dapat dicoba dengan 
"^[FS][ru][ob][mj]e*c*t*: " dan berharap 
tidak ada baris yang berawalan dengan 
"Stromeet: ". Ekspresi extended tidak 
memiliki karakter "\<" dan "\>". Sebagai 
gantinya dengan menggunakan mekanisme 
alternasi. Untuk mengenali kata "the" pada 
awal, tengah, atau akhir kalimat, atau kahir 
baris dapat dilakukan dengan ekspresi regular 
extended: 

    (^| )the([^a-z]|$) 

Ada dua pilihan sebelum kata, spasi atau 
awal baris. Setelah kata, harus ada sesuatu 
selain dari huruf kecil atau jika tidak berupa 
akhir baris. Salah satu kelebihan dari ekspresi 
regular extended adalah kemampuan untuk 
menggunakan modifier "*", "+", dan "?" 
setelah pengelompokan "(...)". Ekspresi 
berikut akan mengenali "a simple problem", 
"an easy problem", juga "a problem". 

 egrep "a[n]? (simple|easy)? problem" data 

Kami berjanji untuk menjelaskan mengapa 
karakter backslash tidak bekerja pada ekspresi 
regular extended. Baik, mungkin "\{...\}" dan 
"\<...\>" dapat ditambahkan dalam ekspresi 
extended. Keduanya merupakan tambahan 
terbaru dalam keluarga ekspresi regular. Dapat 
ditambahkan, tetapi hal ini dapat 
memusingkan orang jika karakter tersebut 
ditambahkan tetapi "\(...\)" tidak. Dan tidak 
ada cara untuk menambahkan fungsi tersebut 
tanpa mengubah penggunaan saat ini. 
Mengapa demikian? Jawabannya cukup 
sederhana. Jika "(" memiliki arti khusus, maka 
"\(" haruslah karakter biasa. Hal ini 
berkebalikan dari ekspresi regular basic, 
dimana "(" adalah biasa, sedangkan "\(" 
adalah khusus. Penggunaan kurung tidaklah 
sesuai, dan perubahan apa pun dapat merusak 
program yang lama.  

Jika ekspresi extended menggunakan 
"(...|...)" sebagai karakter regular, dan 
"\(...\|...\)" untuk menentukan pola alternatif, 
maka dimungkinkan untuk mempunyai satu 
set ekspresi regular yang memiliki 
fungsionalitas penuh. Hal ini tepat seperti 
yang dilakukan oleh GNU emacs. 

Selebihnya dari ini adalah catatan yang 
tidak seragam. 

RE Kelas Jenis Arti 

. 

 

semua Set 
karakter 

Karakter 
tunggal (kecuali 
newline) 
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^ semua Anchor Awal baris 

$ semua Anchor Akhir baris 

[…] semua Set 
karakter 

Jangkauan 
karakter 

* semua Modifier 0 atau lebih 
pengulangan 

\< Basic Anchor Awal kata 

\> Basic Anchor Akhir kata 

\(..\) Basic Referen
si balik 

Mengingat pola 

\1..\9 Basic Referen
si 

Memanggil 
kembali pola 

+ Extended Modifier 1 atau lebih 
pengulangan 

? Extended Modifier 0 atau 1 
pengulangan 

\{M,N\} Extended Modifier M sampai N 
pengulangan 

(...|...) Extended Anchor Menunjukkan 
alternasi 

\(...\|...\) emacs Anchor Menunjukkan 
alternasi 

\w emacs Set 
karakter 

Mengenali 
sebuah huruf 
dalam kata 

\W emacs Set 
karakter 

Kebalikan dari 
\w 

 

Set Karakter POSIX 
Kelompok  Arti 

[:alnum:]  Alfabet dan angka 

[:cntrl:]   Karakter kontrol 

[:lower:]  Huruf kecil 

[:space:]  Spasi 

[:alpha:]  Alfabet 

[:digit:]   Angka 

[:print:]   Karakter cetak 

[:upper:]  Huruf kapital 

[:blank:]  Spasi, tab, dll. 

[:graph:]  ? 

[:punct:]  Tanda baca 

[:xdigit:]  Angka diperluas 

 

 

 

Contoh ER - Memeriksa dokumen HTML 
Dalam dunia nyata, HTML sering 

memiliki berbagai masalah seperti tag tunggal 
dan tidak cocok, dan karakter invalid "<" dan 
">" yang menjadikan pemeriksaannya hampir 
mustahil. Meskipun demikian, bahkan HTML 
yang telah diseimbangkan pun mempunyai 
kasus khusus untuk komentar dan tag 
<script>. 

Berikut adalah contoh kode PHP untuk 
memeriksa dokumen HTML:  

 
$html_regex = '{ 
 ^( 
   (?: <(\w++) [^>]*+ (?<!/)> (?1)  
       </\2> 
 # matched pair of tags 
   | [^<>]++        
 # non-tag stuff 
   | <\w[^>]*+/>  
 # self-closing tag 
   | <!--.*?-->  
 # comment 
   | <script\b[^>]*>.*?</script> 
 # script block 
   )*+ 
  )$ 
}isx'; 
 
if (preg_match($html_regex,  
               $html_string)) 
  echo "block structure seems  
        valid\n"; 
else 
  echo "block structure seems  
        invalid\n"; 
 

Fungsi preg_match dalam PHP akan 
memeriksa apakah ER dapat mengenali suatu 
string, kemudian menarik data dari string 
tersebut. Modifier i akan mengabaikan 
kapitalisasi, s menjadikan titik mengenali 
semua karakter, dan x menjadikan mode ER 
untuk spasi-bebas dan komentar. 
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