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Maªy Jasio dostaª bardzo trudne zadanie do rozwi¡zania. Ma podan¡ list¦ sªów i musi policzy¢ ile
z tych sªów zawiera palindrom dªu»szy ni» jeden znak. Palindrom to sªowo, które czytane zarówno od
pocz¡tku, jak i od ko«ca, jest takie samo. Palindromem jest wi¦c na przykªad sªowo ala. Natomiast
sªowo kot nie jest palindromem, gdy» czytane od ko«ca brzmi inaczej  tok. Przykªadowo sªowo
foo zawiera palindrom o dªugo±ci wi¦kszej ni» jeden  jest to ci¡g oo, natomiast sªowo ftof  nie
zawiera palindromu o dªugo±ci co najmniej dwa.
Pojawiª si¦ pewien problem. Poniewa» Jasio nie potra jeszcze za dobrze czyta¢, nie odró»nia
literki i od literki  j, a tak»e nie rozró»nia literek p, b oraz d.

Gdy w wyrazie pojawi si¦

literka i lub  j, Jasio traktuje je tak, jakby to byª ten sam znak. To samo dotyczy p, b i d.
W zwi¡zku z tym Jasio uzna za palindrom równie» sªowo pod.
Potrzebny jest program, który pomo»e zwerykowa¢ rozwi¡zanie, które podaª maªy Jasio.

Zadanie
Napisz program, który:



wczyta list¦ sªów do przetworzenia,



obliczy liczb¦ sªów na wej±ciu, które zawieraj¡ w sobie jakikolwiek palindrom o dªugo±ci wi¦kszej ni» jeden znak,



obliczy liczb¦ sªów na wej±ciu, które Jasio uznaªby za zawieraj¡ce jakikolwiek palindrom o dªugo±ci wi¦kszej ni» jeden znak,



wypisze obie liczby.

Wej±cie
n  liczba sªów do przetworzenia, 1 
n wierszy, z których ka»dy zawiera dokªadnie jedno sªowo. Sªowa

W pierwszym wierszu znajduje si¦ jedna liczba naturalna

n  10 000.

Nast¦pnie znajduje si¦

skªadaj¡ si¦ wyª¡cznie z maªych liter alfabetu angielskiego. Dªugo±¢ »adnego sªowa nie przekracza

200

znaków.

Wyj±cie
Twój program powinien wypisa¢ dokªadnie dwa wiersze, ka»dy zawieraj¡cy jedn¡ liczb¦ caªkowit¡.
Wiersz pierwszy powinien zawiera¢ liczb¦ sªów zawieraj¡cych palindrom o dªugo±ci co najmniej
dwóch znaków, natomiast wiersz drugi wynik, który uzyskaª maªy Jasio.

Przykªad
Dla danych wej±ciowych:

4
foo
bar
ala
pod

poprawnym wynikiem jest:

2
3

